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Sajtóanyag

Szolidaritás az eltűnt venezuelai bányászok családjával – petíció egy erős
európai szabályozásért az aranyból pénzelt konfliktusok felszámolására
Péntek óta nincs nyoma 28 bányásznak Venezuelában, híresztelések szerint
fegyveresek gyilkolhatták meg őket, miután gazdag aranytelérre bukkanhattak. Az,
hogy illegális fegyveresek uralnak aranybányákat és ellenőriznek innen vezető
kereskedelmi útvonalakat, többfelé megszokott a világban. Pedig nem kéne ennek így
lennie. Európai petíció indult egy olyan erős uniós szabályozás érdekében, amely egy
lépéssel közelebb vihet a probléma megoldásához.
Több ásvány, így az arany, ón, tantál és volfrám bányászata és kereskedelme nemegyszer
illegális fegyveres csoportok ellenőrzése alatt történik a világ több pontján.
Afganisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kolumbiában vagy
Venezuelában az ebből befolyó jövedelmekből finanszíroznak illegális fegyveres
csoportokat, amely hozzájárul erőszakos konfliktusok, fosztogatások, kényszermunka
vagy gyerekmunka alkalmazásához.
Az Európai Unió jelenleg egy szabályozáson dolgozik, amely – ha erős formában
egyeznek meg róla a tagállamok – rákényszerítheti a cégeket ezen ásványok
felelősségteljes beszerzésére. Ez elvághatja az illegális fegyveres csoportok által
ellenőrzött bányákat az európai piacoktól, és így az innen befolyó bevételtől, és a bányák
és bányászok is kevésbé válnának a fegyveresek célpontjaivá. Jelenleg ugyanis például a
kényszermunkával kibányászott, helyi háborúk finanszírozásához hozzájáruló arany
vagy tantál könnyen az európai fogyasztóig jut el, vagyis pénzünk terrorista csoportokat
finanszírozhat.
Írja alá a petíciót, hogy mindez megváltozzon!
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.
Háttéranyagok a sajtónak :
Többet a konfliktussal érintett ásványokról: http://www.ceeweb.org/wpcontent/uploads/2011/12/InfographicConflictMinerals_HU.pdf
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.

