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Sajtóanyag

Az uniós országok komoly lehetőséget szalaszthatnak el a globális
konfliktusok megfékezésére
Az Unió komoly lehetőséget szalaszthat el, ha a tagországok továbbra sem hagynak fel
azon új uniós szabályozást támadó gyengítési törekvéseikkel, amely segíthetne
felszámolni a fegyveres csoportok pénzelését az úgynevezett konfliktussal érintett
ásványok bányászatából és kereskedelméből.
A CEEweb egyesület és európai partnerei arra figyelmeztetnek, hogy a tagországok által
javasolt törvénytervezet alig tudna bármilyen hatást elérni, és a nemzetközi
sztenderdektől is elmaradna. A törvénytervezetet ma kezdik el közösen tárgyalni
Strasbourgban az Európai Parlament, Bizottság és Tanács részéről.
A tagországok által közösen támogatott tervezet messze elmarad a Parlament által
májusban megszavazott szabályozástól, főleg mivel nem tenné kötelezővé azt a cégek
számára. Miközben már ma is létezik önkéntes tanúsítási rendszer az OECD részéről, az
európai cégek azokat legtöbbször figyelmen kívül hagyják, így a javasolt önkéntes
szabályozás nem érhetne el érdemi változást.
Ráadásul a tervezet csupán a nyersanyagot importáló cégekre vonatkozna, azokra már
nem, amelyek ilyen ásványokat termékek részeként hoznak be először az EU-ba pl.
laptopok, lámpák, mobiltelefonok formájában.
„Még Kínában is az OECD iránymutatások bevezetésén dolgoznak, amelyek ha
önkéntesen is, de a teljes ellátói láncra vonatkoznának, ellentétben az európai
tagországok közös elképzelésével. Nevetséges lenne, ha Európa elmaradna a szabályozás
terén Kínától egy ilyen emberi jogokat érintő témában, mint a konfliktussal érintett
ásványok.” – jegyzi meg Hajdu Klára, a CEEweb koordinátora.
A ónt, tantált, volfrámot és aranyat gyakran konfliktuszónákban bányásszák, például a
Kongói Demokratikus Köztársaságban, Afganisztánban és Kolumbiában. Ezen ásványok
kitermelése és kereskedelme gyakran illegális fegyveres csoportok pénzeléséhez,
kényszermunkához, fosztogatásokhoz és egyéb súlyos jogsértéshez járul hozzá, amíg
mobiltelefonok, cipzárak vagy autók részeként eljut az európai fogyasztókhoz.
„Csak akkor lehetünk biztosak benne, hogy európai fogyasztóként nem járulunk hozzá
erőszakos konfliktusok finanszírozásához, ha egy kötelező és a teljes ellátói láncra
vonatkozó szabályozást fogadnak el Európában.” – figyelmeztet Hajdu.
Vannak olyan tagországok azonban, így Németország és Svédország, amelyek
nyilvánosan is kiálltak már egy kötelező jellegű szabályozás mellett. Sőt mi több, néhány
európai cég, így a norvég Telenor és a dán Novo Nordisk gyógyszergyártócég is a kötelező
szabályozást támogatja.
A CEEweb a partnereivel együtt egy európai petíciót indított, amelyben
arra kéri a kormányokat, hogy egy erős szabályozást támogassanak az
uniós tárgyalások során.
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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.

