Wat is er aan de hand
Kobalt is een belangrijke grondstof voor de aanmaak van herlaadbare batterijen. Het gebruik
ervan in mobiele telefoons, laptops en tablets, maar ook in elektrische voertuigen valt niet meer
weg te denken uit ons dagelijks leven.
Meer dan de helft van alle kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo (DRC). Een deel
ervan wordt, onder erbarmelijke omstandigheden, met de hand uit de grond gehaald. Het werk is
ook ongezond, zeker in de ondergrond waar de verluchtingsinstallaties slecht functioneren. De
mijnwerkers – hun aantal wordt geschat op 110.000 tot 150.000 - maken lange dagen en dragen
geen beschermende kleding zoals handschoenen en maskers. Ze lopen daardoor een groot risico
op long- en huidziekten. Onder de mijnwerkers zijn veel kinderen, sommigen niet ouder dan 7
jaar. Ze werken soms tot 12 uur per dag en moeten sjouwen met zware ladingen. Ze verdienen
daarvoor tussen één en twee dollar per dag. Volgens Unicef werkten in 2014 ongeveer 40.000
kinderen in mijnen in het zuiden van de DRC, vaak in kobaltmijnen. Velen gaan helemaal niet naar
school, omdat ze voor een (mager) inkomen voor het gezin moeten zorgen, of omdat hun ouders
het schoolgeld niet kunnen betalen. Anderen werken in het weekend en op vrije dagen.
Uit het onderzoek van Amnesty International blijkt dat veel elektronicaproducenten, waaronder
Apple, Samsung, Microsoft en Sony niet kunnen aantonen dat er geen sprake is van kinderarbeid
bij de winning van de kobalt die in hun producten zit. Amnesty en Afrewatch stelden vast dat
multinationals die batterijen met kobalt gebruiken, de afkomst van deze kobalt amper kennen of
de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de tussenhandel.
De organisaties roepen daarom de multinationals op om zorgvuldig na te gaan of de
mensenrechten worden nageleefd, te onderzoeken of de kobalt wordt gedolven in gevaarlijke
omstandigheden en of daar kinderarbeid aan te pas komt. De bedrijven moeten ook
transparanter zijn over hun leveranciers.

Wat kan ik doen?
Schrijf de producent van jouw smartphone, tablet of laptop een e-mail en spreek hem aan op zijn
(mede)verantwoordelijkheid. Vraag hem duidelijk te zijn over zijn productieketen en na te gaan of
de mensenrechten worden nageleefd. Vraag ook wat de producent onderneemt als blijkt dat de
mensenrechten van de mijnwerkers geschonden worden.

Voorbeeldbrief voor Apple
(plaatsn datum)
Geachte heer of mevrouw,
Ik schrijf deze brief omdat ik ongerust ben over mijn toestel.
Amnesty International toonde aan hoe kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waar
kinderen en volwassenen in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden werken, in batterijen
terecht komt. Op school hebben we geleerd dat mensenrechten belangrijk zijn en dat kinderarbeid
overal moet stoppen.
Ik was erg blij om te horen dat Apple al publiek duidelijk maakte van waar een deel van de kobalt
in uw producten komt. Toch zou ik er graag op aandringen dat u volledig publiek maakt waar al
het kobalt in uw producten vandaan komt en wie er bij betrokken is voor het bij jullie terecht komt.
Hoe zal Apple er precies voor zorgen dat er geen mensenrechten meer geschonden worden om
de toestellen te maken?
Hartelijk dank bij voorbaat.
(Je naam, adres en handtekening)

Voorbeeldbrief voor de andere producenten
(Plaats, datum)
Geachte heer of mevrouw,
Ik schrijf deze brief omdat ik ongerust ben over mijn toestel.
Amnesty International toonde aan hoe kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waar
kinderen en volwassenen in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden werken, in batterijen
terecht komt. Op school hebben we geleerd dat mensenrechten belangrijk zijn en dat kinderarbeid
overal moet stoppen.
Wilt u alstublieft publiek duidelijk maken of het kobalt in uw producten uit zulke mijnen komt? En
als dat het geval is, wat u doet om de kinderarbeid en de slechte werkvoorwaarden te stoppen?
Met vriendelijke groet,
(Je naam, adres en handtekening)

Schrijf je brief
naar: Samsung
Electronics
Belgium
Airport Plaza Geneva
Building,
Leonardo Da
Vincilaan 19,
1831 Diegem
LG Electronics
Benelux
Prins
Boudewijnlaan
41, 2650
Edegem

Apple
Computer
Benelux
Esplanade 1,
1020 Brussel

HP Belgium BVBA
Hermeslaan 1/a,
Floor B1,
1831 Diegem

Sony Belgium
Leonardo da
Vincilaan 7,
1930 Zaventem

DELL België
Doornveld 130,
1731 Zellik

Huawei
Technologies
Belgium
Woluwelaan 2,
1150 Brussels

Lenovo België
bvba
Lambroekstraat
5c (eerste
verdieping)
1831 Diegem

Microsoft België Corporate Village Bayreuth Building, Leonardo Da
Vincilaan 3 1930 Zaventem

Resultaten van deze schrijfactie
Apple stuurde eind september, na de eerste fase van Amnesty’s campagne, een bericht de wereld
in waarmee het deels tegemoet komt aan de eisen van Amnesty.
In het bericht laat Apple weten dat het de herkomst van het kobalt heeft onderzocht. Het bedrijf
geeft toe dat 20% daarvan afkomstig is uit die mijnen waarover Amnesty zich grote zorgen maakt.
Apple engageert zich om ook daar te streven naar verbetering.
Amnesty International juicht die eerste stap naar transparantie over de herkomst van de gebruikte kobalt
toe maar zal uiteraard pas tevreden zijn als de mensenrechtenschendingen volledig uit de
bevoorradingsketen geweerd zijn. Daarom roepen we Apple op om verdere informatie te geven. Apple
geeft geen informatie over tussenhandelaars en geeft weinig details over welke standaarden het hanteert.

Tijdens de voorbije kerstvakantie ontvingen vele leerlingen van onze school die een brief hadden
geschreven een persoonlijk antwoord van zowel Microsoft als van Samsung. Beide antwoorden zie je
hieronder afgedrukt.

Schrijf ze vrij acties hebben dus wel degelijk resultaat.

Tijdens de opendeurdag van 28 januari 2017 schrijven we
opnieuw in lokaal M05. Zeker doen; het loont

