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Πρώτες Ύλες από Εμπόλεμες ζώνες: Σχεδόν 42 000 Ευρωπαίοι απαιτούν Ευρωπαϊκή νομοθεσία  

Ημερομηνία: 8ης Απριλίου 2016 

Βρυξέλλες – 

Στις 5 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθούν στις 
Βρυξέλλες με τη Δανική Προεδρία για το δεύτερο τριάλογο όσον αφορά τη νομοθεσία για τις 
πρώτες ύλες από εμπόλεμες ζώνες. Πριν τη συνάντηση η πλατφόρμα οργανισμών από το 
πρόγραμμα «Καιρός για αλλαγή: Προωθώντας αειφόρο Παραγωγή και Κατανάλωση πρώτων υλών» 
θα παραδώσει υπογραφές από σχεδόν 42 χιλιάδες ανθρώπους που απαιτούν Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία που θα υποχρεώσει τις Ευρωπαϊκές εταιρίες να εφαρμόσουν πλαίσιο ελέγχου της 
αλυσίδας εφοδιασμού τους όπως καθορίζεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης. 

«Κάθε φορά που αγοράζουμε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ακόμα και 
αυτοκίνητα διατρέχουμε τον κίνδυνο να επιχορηγούμε συγκρούσεις στον Παγκόσμιο νότο. Δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε ως καταναλωτές εάν περιέχουν αυτές τις πρώτες ύλες… Η Ευρώπη δεν 
έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό ο οποίος θα », εξηγά ο Michael Reckordt από τον ΜΚΟ 
Powershift.  

Ένοπλες ομάδες σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο (DRC), την 
Κολομβία, και τη Μυανμάρ χρηματοδοτούν τη συνεχιζόμενη καταπίεση των κοινοτήτων με όπλα 
που αγοράζονται από την πώληση πρώτων υλών, κυρίως Χρυσού, ταντάλιου, αλουμινίου και 
κασσίτερου λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και περνούν απερίσπαστα στα ηλεκτρονικά 
είδη ευρείας κατανάλωσης των Ευρωπαίων πολιτών.  

«Είναι ντροπή για την Ευρώπη να μην έχει περάσει νομοθεσία για αυτό το θέμα ακόμα ενώ το 
θανατηφόρο εμπόριο των πρώτων υλών ενδυναμώνει τις συγκρούσεις παγκοσμίως… ο οργανισμός 
για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη έχει προτείνει μεθοδολογία η οποία έχει υιοθετηθεί από 
την Κίνα», λέει η Anna Backmann από τον οργανισμό Christliche Initiative Romeo (CIR). Οι Η.Π.Α. 
επίσης έχουν περάσει νομοθεσία η οποία επικεντρώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο και τις 
γύρω χώρες. Σε μια ανάλυση των αποτελεσμάτων της νομοθεσίας ο ΜΚΟ «Enough project» έχει 
καταγράψει σημαντικά θετικές επιπτώσεις.  

Η Lala Hakuma Dadci από το Γαλλικό ΜΚΟ AITEC τονίζει πως 42 χιλιάδες άνθρωποι καλούν τις 
χώρες μέλη να υποστηρίξουν τον ψήφο του ευρωκοινοβουλίου υποστηρίζοντας δεσμευτικές 
διαδικασίες ελέγχου προμήθειας πρώτων υλών.  

Πλαίσιο αναφοράς 

Στις 20 Μαΐου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για μια δεσμευτική νομοθεσία για τις 
εταιρίες που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες. Θα απαιτεί από τις εταιρίες που τις 
εισάγουν να τις προμηθεύονται υπεύθυνα. 

Η τελική νομοθεσία θα αποφασιστεί στον λεγόμενο Τριάλογο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό συμβούλιο υπουργών). Στην αρχή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Κράτη Μέλη) 
πρέπει να σχηματίσουν κοινή θέση. Κατόπιν τα τρία όργανα μπαίνουν σε διαδικασία συζήτησης για 
επίτευξη συμβιβαστικής λύσης μεταξύ της επιχειρηματικά φιλικής θέσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της θέσης του Ευρωκοινοβουλίου βασισμένη στις αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

http://www.enoughproject.org/files/DRC_PointofOrigin_022016.pdf
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Μέσω του προγράμματος STOP MAD MINING οι αντιπρόσωποι 
οργανισμοί CIR και AITEC παρέδωσαν τις υπογραφές κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης 
του Τριάλογου.  

Ο οργανισμός CIDSE, βασισμένος στις Βρυξέλλες επίσης έχει δημιουργήσει τη δική του αίτηση για 
τις πρώτες ύλες από εμπόλεμες ζώνες http://www.justicepaix.be/conflict-minerals/ [3] 

Τον Μάϊο 2015 σχεδόν 300 χιλιάδες άνθρωποι υποστήριξαν την αίτηση της Walkfree τις πρώτες 
ύλες από εμπόλεμες ζώνες https://www.walkfree.org/tackle-conflict-minerals-trade/ 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 16% της παγκόσμια παραγωγής των συγκεκριμένων πρώτων υλών 
και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό μέσω καταναλωτικών αγαθών υψηλής τεχνολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://ethicalmining.org 
και https://www.globalwitness.org/campaigns/conflict-minerals/  

Για συνεχείς ενημερώσεις στον θέμα της εξορυκτικής βιομηχανίας βρείτε μας στο Facebook στο 
stop-mad-mining  
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