
De danske investorer glæ-
dede sig dog over projektet. 
Tilbage i 2013 skrev Torben 
Möger Pedersen, direktør i Pen-
sionDanmark, i en pressemed-
delelse, at samarbejdet sikrede 
medlemmerne et afkast "pænt 
over obligationsrenten". Mens 
Anette Eberhard, direktør i 
Eksportkreditfonden udtalte:

– Vi er naturligvis glade for 
at kunne indgå endnu en af-
tale, der løfter dansk eksport, 
endda til et projekt som sætter 
nye standarder for minedrift i 
Armenien. 

Beboerne i lansbyen ved mi-
nen har afgivet jord til projek-
tet til en pris langt under mar-
kedsværdien. Og nu afventer 
flere sager ved den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.

Den jord, de har tilbage, er 
vanskelig at dyrke på grund 
forurenede floder, som ikke 
længere kan anvendes til van-
ding. Familier er blevet split-
tet, fordi de ikke længere kan 
opretholde livet i landsbyen.

350 millioner kroner i projek-
tet med garanti fra den danske 
Eksportkreditfond.

 Pengene er brugt hos dan-
ske FLSmidth, som blev hyret 
af minens armenske ejer, Valeri 
Mejlumyan. FLSmidth tegnede 
anlægget, leverede alle maski-
ner og førte tilsyn med opfø-
relsen.

Til anlægget hører en enorm 

opdæmmet sø, designet af et 
selskab ejet af Vallex. Søen in-
deholder flere millioner tons 
giftigt flydende affald fra mi-
nen. Sker der et jordskælv i 
området, der rummer seismisk 
aktivitet, vil en nærliggende 
landsby blive udslettet.

Flere eksperter og en rapport 
fra Verdensbanken har udtrykt 
stor bekymring for beboernes 

ve og vel, hvis dæmningen bry-
der sammen.

"Det er en byggetype, der i 
henhold til bedste internatio-
nale praksis bliver regnet for 
at være uacceptabel i seismisk 
aktive regioner", skriver Ver-
densbanken i sin rapport.

Ø delagt, sårbar natur, for-
urenede floder, lokale 

landmænd, som har mistet fro-
dig landbrugsjord, og elendige 
arbejdsforhold.

Det er nogle af temaerne i en 
ny artikelserie, som Arbejde-
ren de kommende uger bringer 
i samarbejde med onlinemaga-
sinet Eftertrykket.

Sagen drejer sig om det ar-
menske mineselskab Vallex, 
der i december 2014 åbnede en 
kobbermine i den naturskønne 
og bjergrige Lori-region i Ar-
menien.

Minen er blandt andet fi-
nansieret af midler fra Pensi-
onDanmark, som har kastet 

Landsby ramt af minedrift
Arbejderen starter i dag en artikelserie om et 
dansk investeringseventyr i en kontroversiel 
mine i Armenien. Både Eksportkreditfon-
den, PensionDanmark og FLSmidth er invol-
veret. Eksperter kritiserer projektet.

Afsløring af dansk investeringseventyr:

ARMENIEN
mj@arbejderen.dk

Det er en byggetype, der i 
henhold til bedste internatio-

nale praksis bliver regnet for at være 
uacceptabel.

WEEKEND 18.-20. AUGUST 2017  |  40. ÅRG. · NR. 110  |  LØSSALGSPRIS 16,00 KR.  |  ARBEJDEREN.DK  |  FACEBOOK.COM/ARBEJDEREN  |  TWITTER.COM/ARBEJDEREN

Det syge væsen
Vi har råd til et godt sundhedsvæsen, der ikke udsætter pa-
tienterne for risko for fejldiagnoser eller for sen behandling. 
Men det kræver et opgør med de seneste mange års politik.

LEDER BAGSIDEN

Floden er forurenet af slam fra minen. Derfor kan Levon 
Alikhanyan ikke længere dyrke sin jord ved flodbredden.

Jens Malling

Daglige nyheder for dig 
og resten af Danmarks 
over 2 millioner arbejdere

Din  
hverDAg

Bestil nu! 
arBejderen.dK/aBo 

SæRTILBUD: 
FÅ ARBEJDEREN DE FØRSTE 
3 MÅNEDER FOR 
Kun 500 Kr
SPAR OP TIL 359 KRONER!

Hoyer-chauffører 
vinder strejke 
mod lønnedgang
side 2

usa's kongres vil 
kriminalisere 
boykot af israel
side 4-5

SEKTION 2

VERDENSBANKEN


