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Budapest, 2015. május 21.

Az Európai Parlament megfosztaná az aranyból származó bevételtől a
lázadó fegyveres csoportokat
A szerdán megszavazott uniós szabályozástervezet szerint azon uniós cégek, amelyek
ónt, tantált, volfrámot vagy aranyat importálnak az Unióba, kötelező minősítésre
számíthatnak. Ezen ásványok kitermelése és kereskedelme gyakran illegális fegyveres
csoportok pénzeléséhez és kényszermunkához, fosztogatásokhoz és egyéb
jogsértésekhez járul hozzá például a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy
Kolumbiában. A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület és a Védegylet egy nagy
kampány keretében erős szabályozást sürget az EP döntése nyomán.
Kongóban lázadó csoportok, katonai parancsnokok és korrupt hivatalnokok is busás
haszonhoz jutnak a konfliktusok által érintett ásványok – itt elsősorban az arany –
bányászatából és kereskedelméből. Egy nemrégiben megjelent tanulmány újból
rámutatott, hogy az ebből származó bevételek hozzájárulnak az erőszak fenntartásához,
így többek között a helyi közösségek elleni támadásokhoz, módszeres nemi erőszakhoz
és fosztogatásokhoz, még akkor is, ha nem az ásványkincsekért folyik a harc.
Mivel a kohók és finomítók jelentik az utolsó lehetőséget, ahol ezen konfliktusok által
érintett ásványok eredete hatékonyan nyomon követhető, az EP javaslat független
auditot tenne kötelezővé számukra. Ez a kellő gondosság elvének megfelelő, általuk
alkalmazott vállalati gyakorlatokat vizsgálná. Ezzel az EP nagyon fontos lépést tett az
eredeti előterjesztéshez képest, amelyben az Európai Bizottság csupán önkéntes
öntanúsító rendszert írt elő.
„Az önkéntes vállalások nem elégségesek ahhoz, hogy valódi változást érjünk el a
konfliktus sújtotta területeken. Az Európai Parlament jó döntést hozott azzal, hogy
nagyobb felelősséggel ruházta fel a vállalatokat” – kommentálta Hajdu Klára a CEEweb
a Biológiai Sokféleségért egyesülettől a szavazás eredményét.
„Az erős szabályozás életbe lépéséig is javasoljuk a felelősen gondolkodóknak, ritkábban
cseréljék újabbra mobiltelefonjukat, ezzel is csökkentve a konfliktust okozó fémek iránti
keresletet. A méltányos kereskedelemből származó fair trade telefon gyártása során
Hollandiában az öntanúsítást alkalmazzák, ezzel is példát mutatva más gyártók
számára.” tette hozzá Újszászi Györgyi a Védegylettől.
Az Unió által megkövetelt vállalati gyakorlatok a már érvényben levő OECD
iránymutatásokon alapszanak majd az emberi jogok tiszteletben tartása és a konfliktusok
mérséklése, illetve megelőzése érdekében.
A szavazás után az Európai Bizottság, a tagországok és az Európai Parlament közösen
kell, hogy egyetértésre jusson a szabályozás végleges szövegét illetően. A CEEweb és a
Védegylet erős szabályozást sürget az EP döntés alapján, amelyet nemzetközileg számos
civil szervezet, 140 püspök, befektető, kis- és középvállalat, valamint egy nemzetközi
petíciót aláíró 44 000 állampolgár is támogat.
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.

A Green-Go Nemzetközi Rövidfilmverseny a kampány részeként lehetőséget nyújt arra,
hogy az emberek szembesüljenek a nyersanyag-kitermelés okozta problémákkal. A
versenyben rövidfilmek és videóüzenetek nevezését várják a világ minden részéről, és az
egyik kategória a bányászat környezeti és társadalmi hatásairól szól.
Háttéranyagok a sajtónak :http://stop-mad-mining.org/2015/05/20/victory-in-votingon-conflict-mineral-regulation-in-the-european-parliament/
A kampány honlapja: http://stop-mad-mining.org
A Green-Go Nemzetközi Rövidfilmfesztivál honlapja: www.greengofest.eu
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.

