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Guldgravere i et mineområde i 
Filippinernes nordlige Kalinga-
provins er gået væk fra at bru-
ge kviksølv i deres arbejde. I 
stedet er de gået over til en an-
den metode, som bruger tyng-
dekraften og en smule af mine-
ralet boraks som erstatning for 
kviksølvet. 

Metoden kræver lidt mere 
arbejde, fordi guldgraveren 
skal bruge en gammeldags 
vaskepande til at skille guld-

kornene fra stenstøvet. Til gen-
gæld giver metoden op til 80 
procent mere guld.

»For at bevise det lavede 
jeg en konkurrence. Vi delte 
malm fra 20 sække i to portio-
ner. De lokale guldgravere 
brugte kviksølv og udvandt 7,5 
gram guld fra deres sække. Mit 
hold brugte ikke kviksølv, men 
vi fi k 22,3 gram guld,« siger 
Leoncio Degay Na-Oy, en tidli-
gere guldgraver, som nu træ-
ner andre i kviksølvsfri guld-
udvinding.

Det er den danske organisa-
tion Diálogos, der i samarbejde 
med den fi lippinske organisa-
tion BAN Toxics har gennem-
ført projektet, og det skal nu fø-

res videre til fl ere andre lande. 
Diálogos har for nylig intro-

duceret metoden til guldgrave-

re i Mozambique og Uganda, 
hvor der er stor interesse for at 
blive kviksølv-fri.

Ny metode giver guld 
uden kviksølvforurening

Ved at bruge mineralet boraks kan guldgraverne i den fi lippinske 
Kalinga-provins undgå at bruge kviksølv i deres arbejde.  DIÁLOGOS

FILIPPINERNE. Et forsøgs-
projekt i Filippinerne har 
vist, at det er muligt at 
grave guld uden at bruge 
skadeligt kviksølv. Metoden 
skal nu spredes til flere 
lande.

ITALIEN. To fanger, som var invi-
teret til at mødes med pave 
Frans under hans nylige besøg 
i Bologna, har benyttet lejlig-
heden til at stikke af. Det oply-
ser en række lokale medier. De 
to mænd, som var indsatte i et 
fængsel for narkomaner, var 
blandt cirka 20 fanger, der 
skulle mødes med paven i sid-
ste uge. Men de forsvandt en-
ten lige før eller efter frokosten 
med den berømte gæst. Og in-
gen har set dem siden. Pave 
Frans har gjort barmhjertighed 
til et sine vigtigste virker som 
den katolske kirkes overhoved, 
og det omfatter 
blandt andet, 
at han mø-
des med fan-
ger.  RITZAU

Fanger stak af 
under pavebesøg

Verden er ikke kun krig og kon-
fl ikt, men også fremskridt, løs-
ninger og mennesker, der for-
mår at gøre livet bedre for sig 
selv og andre. 
Hver fredag får du en af vores 
gode nyheder i metroxpress.
Verdensbedstenyheder.dk 
– og fi nd os på Facebook, Twitter 
og Instagram.

 Forurening med kviksølv
 ● En stor del af verdens guld bliver 

ikke gravet af de store mineselska-
ber, men af fattige private guldgra-
vere, der ofte benytter kviksølv til 
at trække guldet ud af de knuste 
sten. Derefter bliver det giftige 
tungmetal udledt i naturen, hvor 
det er til stor skade for de menne-
sker, der bor omkring guldminen. 

 ● Noget af kviksølvet fl yder videre 
til havet, hvor det især ophobes i 

store rovfi sk som tun og dermed 
ender på tallerkener i resten af ver-
den, også i Danmark. 

 ● Selv om de private guldgravere 
arbejder i små grupper, er de sam-
let set verdens største kilde til 
kviksølvforurening.

 ● Verdens lande indgik i august den 
såkaldte Minamata-konvention, 
der skal nedbringe den globale for-
urening med kviksølv.  VBN

Guld forarbejdet med boraks-
metoden uden kviksølv . DIÁLOGOS

SPANIEN. Midt i den værste poli-
tiske krise i mange år markere-
de Spanien i går landets natio-
naldag.

Mærkedagen fandt sted, da-
gen efter at den spanske rege-
ring gav politikerne i Cataloni-
en en frist indtil den 16. okto-
ber til at meddele, om regionen 
har erklæret sig selvstændig el-
ler ej.

I hovedstaden var spanske 
fl ag bundet fast til altaner og 
vinduer af modstandere af de 
catalanske løsrivelsesplaner.

Og i den catalanske hoved-

stad, Barcelona, blev der af-
holdt en demonstration for til-
hængere af et samlet Spanien.

Den nuværende politiske 
krise er udløst af folkeafstem-
ningen, der blev afholdt i Cata-
lonien den 1. oktober.

Her skulle catalonierne 
stemme om en løsrivelse fra 
Spanien, selv om afstemnin-
gen på forhånd var erklæret 
forfatningsstridig af den span-
ske forfatningsdomstol.

90 procent sagde ja til selv-
stændighed. Kun 43 procent 
deltog i afstemningen.  RITZAU

Spanien fejrede nationaldag midt i krise

EU. Forhandlingerne om betin-
gelserne for den britiske exit 
fra EU viser ikke nok frem-
skridt, lyder det fra EU’s chef-
forhandler, Michel Barnier.  
Derfor er han ikke i stand til at 
fortælle et EU-topmøde i næste 
uge, at der er sket tilstrækkeli-
ge fremskridt til at gå videre og 
indlede forhandlinger om 
fremtidens forhold. Michel 
Barnier siger dog, at femte run-
de i forhandlingerne om den 
britiske exit har været »kon-
struktiv«. »Men vi har ikke ta-
get nogle store skridt frem.« »Vi 
har nået et stadie af dødvande, 
hvilket er bekymrende,« sagde 
Michel Barnier i går på et pres-
semøde i Bruxelles.  RITZAU

Forhandler: Brexit 
går for langsomt

USA. En sortbjørn på 150 kilo er 
blevet skudt, efter den spadse-
rede ind på et posthus i Alas-
kas største by, Anchorage. Iføl-
ge den lokale tv-station KVTA 
var bjørnen nået helt ind i byg-
ningen gennem en åben dør. 
Da politiet nåede frem, så de 
den store bjørn, der stod tæt på 
fl ere af postarbejderne. Da det 
ikke lykkedes at lokke bjørnen 
ud af bygningen, valgte politi-
et at skyde den.  RITZAU

Sortbjørn skudt 
på posthus i USA

Pave Frans.  
 SCANPIX

Modstandere af Cataloniens løsrivelsesplaner afbrændte i går cata-
lanske fl ag under en demonstration i Barcelona.  SCANPIX
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