De gasramp in het Indiase Bhopal in 1984 was een vreselijke tragedie. Het is belangrijk op te merken
dat Dow nooit eigenaar is geweest of de fabriek heeft geleid. Tegenwoordig staat de fabriek onder
beheer van de overheid van de Indiase staat Madhya Pradesh. Dow heeft pas ruim 16 jaar na de
tragedie de aandelen van Union Carbide Corporation gekocht, en 10 jaar nadat de schikking ter
waarde van $470 miljoen – betaald door Union Carbide Corporation en Union Carbide India, Ltd - was
overeengekomen en goedgekeurd door het hooggerechtshof van India. [Voor het standpunt van
Union Carbide Corporation voor wat betreft de gasramp kunt u terecht op de
website http://www.unioncarbide.com/bhopal

Statement The Dow Chemical Company inzake de Bhopal tragedie
Op 3 december 1984 vond een van de meest tragische incidenten in de geschiedenis van
de chemische industrie plaats in het Indiase Bhopal. Iedereen die toen werkzaam was in
de industrie kan zich deze dag en de dagen na de ramp voor de geest halen, Veel
mensen kwamen om en vele anderen raakten gewond als gevolg van blootstelling aan
gas dat vrijkwam uit een fabriek die eigendom was en werd geleid door Union Carbide
India Limited.
Hoewel Dow nooit eigenaar of beheerder van deze fabriek is geweest, hebben wij - en
met ons de gehele chemische industrie - geleerd van deze tragische gebeurtenis en
doen we er alles aan om herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen.
Met dat doel voor ogen heeft de chemische industrie geleerd van de ramp in Bhopal
en is het Responsible Care programma ontwikkeld, waarbij een sterke focus ligt op
standaarden in procesveiligheid, het voorbereid zijn op noodsituaties en bewustzijn
binnen onze gemeenschappen.
Daarnaast werkt de industrie nauw samen met overheden en regelgevende instanties
aan het omzetten van de kennis en ervaring van de industrie in wet- en regelgeving ter
bescherming van onze medewerkers en onze omwonenden.
Hoewel Dow geen verantwoordelijkheid draagt voor Bhopal, hebben we binnen de
industrie het voortouw genomen bij de implementatie van Responsible Care zodat we
wereldwijd kunnen blijven streven naar het verbeteren van onze (veiligheids)prestaties.
De normen van het Responsible Care programma zijn van essentieel belang voor de
bescherming van onze medewerkers en de gemeenschappen waarin wij leven en
werken.
Wij streven ernaar en voelen ons geëngageerd om - overal ter wereld waar wij zaken
doen – het Responsible Care programma volledig in te voeren.

Voor meer informatie over Bhopal:
De voormalige Bhopal-fabriek was eigendom van en werd beheerd door Union Carbide
India, Ltd. (UCIL), een Indiaas bedrijf met een gedeeld eigendomsaandeel voor Union
Carbide Corporation, de Indiase overheid en particuliere investeerders. In 1994 heeft
Union Carbide haar aandelen in UCIL verkocht en ging het bedrijf verder onder de
nieuwe naam Eveready Industries India, Ltd., dat ook vandaag de dag nog een aanzienlijk
Indiaas bedrijf is.
Zie www.unioncarbide.com/bhopal voor meer achtergronden en aanvullende
informatie van Union Carbide Corporation over Bhopal.
Voor meer informatie over Responsible Care kunt u terecht
op www.responsiblecare.com of www.icca-chem.org.

