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Už 42 tisíc ľudí požaduje zastavenie ťažby konfliktných minerálov a dáva
stopku krvavej elektronike!
Už zajtra, 5. apríla, môže nastať zlom v problematike regulácie krvavej ťažby!
Zástupcovia Európskeho parlamentu a komisie sa totiž v Bruseli stretnú
s predstaviteľmi Holandska, ktoré je v súčasnosti predsedajúcou krajinou Rady
Európy. Témou už druhého spoločného negociačného rokovania bude príprava
legislatívy, ktorá by mala zabrániť ťažbe konfliktných minerálov. Tá totiž financuje
vojnové konflikty na Globálnom Juhu. Ešte pred rokovaním odovzdala iniciatíva „Stop
mad mining“, ktorá združuje mimovládne organizácie z rôznych európskych krajín,
európskym lídrom petíciu. Podpísalo ju už 42 tisíc ľudí, ktorým nie je ľahostajné,
z čoho sa vyrábajú predmety našej dennej potreby! „Kedykoľvek si kúpime auto
alebo počítač, prípadne iPhone, riskujeme, že podporujeme krvavý vojnový konflikt.
Nevieme totiž, či obsahujú takzvané konfliktné minerály alebo nie,“ vysvetľuje
Michael Reckordt z organizácie PowerShift. Z predaja konfliktných minerálov sú
financované ozbrojené skupiny predovšetkým v Demokratickej republike Kongo,
v Kolumbii a v Mjanmarsku.
Iniciatíva žiada, aby európske krajiny zaviedli prísnu legislatívu. Jej
členovia chcú, aby firmy povinne skúmali svoje postupy obstarávania a zaviedli
monitorovacie systémy v dodávateľských reťazcoch. Mnohé minerály sa totiž ťažia
v rozvojových krajinách za cenu porušovania ľudských práv, či využívania detskej
práce. Petíciou chcú organizátori vytvoriť tlak na európskych lídrov, aby sa táto
problematika stala ich prioritou.
Za Slovensko je členskou mimovládnou
organizáciou iniciatívy Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. „Sme
jednoznačne za to, aby bola únia v tomto smere neoblomná a zaviedla prísne
zákony. V USA podobnú legislatívu už zaviedli a analýza ukázala, že už to má
pozitívne efekty. Treba tomuto problému povedať rázne nie. Teraz máme silný
argument. 42 tisíc podpisov je vysoké číslo. Lídri by k hlasu ľudí nemali byť
ľahostajní,“ vraví Danica Viznerová z SCKR.
Do krajín Európskej únie je dovážaných až 16 percent týchto konfliktných
materiálov. Veľkým krokom vpred v tejto problematike bolo už vlaňajšie hlasovanie
Európskeho parlamentu, ktorý odsúhlasil zrušenie väzieb medzi obchodom s
nerastmi a násilím. Poslanci hlasovali za záväzný právny predpis, ktorý by vyžadoval
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od firiem dovážajúcich zlato, tantal, cín a volfrám do Európskej únie obstarávať ich
zodpovedne.
Podpisovať petíciu ešte stále môžu aj ľudia zo Slovenska a to jednoducho,
prostredníctvom internetu: http://www.sccd-sk.org/sk/stop-mad-mining/news/peticia
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) je mimovládna organizácia
založená v roku 2005. Zameriava sa predovšetkým na rozvojovú spoluprácu a
globálne vzdelávanie. Je to nekonfesionálna a apolitická organizácia, ktorá v
súčasnosti patrí k lídrom vo svojom zameraní na neziskovom trhu. Viac informácií na:
http://www.sccd-sk.org/
Viac informácií: Eva Sládková, PR manažérka SCKR, sladkova@sccd-sk.org,
0903 576 184
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