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ELEKTRONIKINDUSTRIN MÅSTE ÖKA SINA ANSTRÄNGNINGAR I KONGO
I din mobil och dator finns tenn, tantal, tungsten och guld som kan ha brutits i östra Kongo-Kinshasa.
Utvinningen av dessa mineraler underblåser den våldsamma konflikten mellan den kongolesiska armén och
rebellgrupper. Värst utsatta är kvinnorna. Elektronikföretag som Sony Ericsson och Nokia måste öka sina
ansträngningar för att stödja en mineralhandel som kan leda till en fredlig utveckling i Kongo-Kinshasa,
skriver makeITfair i en ny rapport som släpps idag.
Lokalbefolkningen i östra Kongo är ekonomiskt beroende av småskalig gruvdrift för sin överlevnad, men de
hamnar mitt i konflikten mellan kongolesiska armén och rebellgrupper. Senast i augusti 2010 rapporterades
om massvåldtäkter i byarna i gruvdistriktet Walikale i provinsen Nord Kivu.
Elektronikindustrin och andra internationella aktörer inser att situationen är akut och vidtar just nu en rad
åtgärder, från spårbarhetsprojekt till lagstiftning. De representanter för kongolesiska organisationer som
arbetar med mänskliga rättigheter och miljö som intervjuats i rapporten välkomnar initiativen men vill vara
med och utforma lösningarna. Det finns en oro att flera av åtgärderna kommer att betyda en bojkott av
mineraler från östra Kongo.
-

MakeITfair kräver att kongolesiska civila organisationer nu bjuds in till alla relevanta initiativ för konfliktfria
gruvor. Det är de som sedan ska leva med effekterna, säger Eléonore Elfström Fauré, kampanjansvarig för
makeITfair på Fair Trade Center.

MakeITfair, Fair Trade Center, Svenska kyrkan och Swedwatch uppmanar företag som Sony Ericsson och Nokia
att inte stoppa inköpen från östra Kongo, utan istället stödja en hållbar och konfliktfri gruvbrytning. År 2007
presenterade makeITfair flera rapporter som visade på elektronikindustrins delade ansvar för oacceptabla
arbetsförhållanden i utvinningsfasen.
-

Glädjande nog har elektronikindustrin sedan 2007 påbörjat ett ambitiöst arbete i frågan. Men Sony
Ericssons arbete har hittills mest gått ut på att undvika tantal med ursprung i Kongo. Detta är en strategi
som varken stöds av lokala organisationer i Kongo eller makeITfair, säger Kristina Areskog Bjurling,
researcher på Swedwatch och medförfattare till rapporten ’Voices from the Inside - Local views on mining
reform in Eastern DR Congo’.

Både stater, elektronikföretag och konsumenter har ett ansvar för att de produkter vi använder inte bidrar till
kränkningar av mänskliga rättigheter i östra Kongo. De företag som köper mineraler och som tjänar på att
tillverka elektronik måste nu agera för konfliktfria gruvor med acceptabla arbetsvillkor och miljöförhållanden.
För mer information, kontakta Kristina Areskog Bjurling, researcher Swedwatch och rapportförfattare,
070/173 0988 eller 08/602 89 84. Eléonore Elfström Fauré, kampanjansvarig makeITfair på Fair Trade Center,
070/210 02 19 eller 08/643 43 64.
Ladda ner hela rapporten på: www.swedwatch.org eller http://makeitfair.org/the-facts/reports
MakeITfair är ett treårigt projekt med målsättningen att öka medvetenheten bland allmänheten om
utvecklingsfrågor kopplade till produktionen av konsumentelektronik. Projektet finansieras till största
delen av Europeiska unionen och leds av följande organisationer; SOMO (Nederländerna),
Swedwatch, Svenska kyrkan, Fair Trade Center (Sverige), Germanwatch (Tyskland), Finnwatch, Pro
Fair Trade Finland (Finland), DanWatch (Danmark), Association of Conscious Consumers (Ungern),
CSRSC (Sydafrika), WAC (Filippinerna), ACIDH (DR Kongo) and Cividep (Indien), Läs mer på
www.makeitfair.org

