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Sajtóanyag

Karácsonyi ajándékok háborúk pénzelésére? Nemzetközi petíció
december 10-én, az Emberi Jogok Világnapján
Karácsonyi ajándékként több ezren vásárolnak Magyarországon is okostelefont. De
hányan tudják vajon, hogy az ezen eszközökben található arany és tantál bányászata
során egyes országokban kényszermunkát és gyerekmunkát alkalmaznak, az ebből
befolyó bevételből pedig jelenleg is zajló erőszakos konfliktusokat tartanak fent például
a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy Kolumbiában? A CEEweb a Biológiai
Sokféleségért egyesület partnereivel egy petíciót indított, hogy egy erős uniós
szabályozás elérésével enyhítsenek ezen a helyzeten.
“A viszonyok embertelenek voltak. A fegyveres csoportok a törvényen kívül állónak
tekintették magukat, és senki nem tudta megfékezni őket.” Axel Mutia Mburano így írja
le a mindennapjait, amelyek egy kongói bányában teltek, ahol 15,000 sorstársával kézzel
fejtette az ónkövet és aranyat mosott a közeli folyóban puskacsövek árnyékában.
Az ásványi anyagokban rendkívül gazdag Kongói Demokratikus Köztársaságban több
ezer bánya van, amely rengeteg embernek nyújt évtizedek óta megélhetést. A bánya, ahol
Axel is dolgozott, 2008-ban azonban fegyveres csoportok kezére került, és a
munkakörülmények a rabszolgasághoz váltak hasonlóvá. Az ónból és aranyból származó
bevétel segít fenntartani ezen fegyveres csoport hatalmát és az évek óta tartó
háborúskodást is. Kényszermunka, gyermekmunka, fegyveres támadások, nemi erőszak
és egyéb jogsértések mind a velejárói a helyi konfliktusoknak.
De honnan jön a rengeteg pénz, amely ezeket a csoportokat támogatja?
2015. december 10-én az emberi jogok világnapján a CEEweb egyesület arra
hívja fel a figyelmet, hogy közvetve a hazai fogyasztóktól is származik a
háborúkat támogató pénz. Az okostelefon, laptop, lámpa vagy éppen cipzár szerves
részét képezik például az olyan ásványok, amelyek erőszakos konfliktusokkal köthetőek
össze. Leggyakrabban ezek az arany, ón, tantál és volfrám, amelyek olyan
konfliktuszónákból is származhatnak, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság,
Afganisztán vagy Kolumbia.
Azonban lehet tenni ellene.
Az Európai Unió jelenleg egy olyan szabályozáson dolgozik, amely ezen
ásványok behozatalára vonatkozna és az importőrök számára fogalmazna meg
előírásokat. A cégeknek fel kellene mérniük a felmerülő kockázatokat és lépéseket kellene
tenniük, hogy konfliktusmentes bányákból származó ásványokat vásároljanak.
A kérdés, hogy egy kötelező és a teljes ellátói láncra vonatkozó szabályozás kerül-e
elfogadásra, amely képes érdemi változást elérni.
Ezért a CEEweb a partnereivel együtt egy petíciót indított, amelyben arra
kéri a magyar kormányt, hogy egy erős szabályozást támogasson az uniós
tárgyalások során. Mert ne váljon senki az akarata ellenére a konfliktusok és
jogsértések anyagi támogatójává!
****

A petíció elérhető: www.ceeweb.org/hu/?sign
A CEEweb és a Védegylet az európai „Stop Mad Mining” kampány hazai partnereként lép
fel a megfelelő jogi szabályozások, valamint az erőforrások felhasználásának csökkentése
érdekében. A kampányban további tíz európai és egy salvadori szervezet vesz részt.
További forrás: http://www.techrepublic.com/article/how-conflict-minerals-funded-awar-that-killed-millions/
A kampány honlapja: http://stop-mad-mining.org
Kapcsolat: Hajdu Klára, 20-3889-437, hajdu@ceeweb.org

A kampány az Európai Unió támogatásával valósul meg. A sajtóanyag tartalma a
szerzők egyedüli felelőssége és nem tükrözi az Európai Unió álláspontját.

