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E-postformulär
Med vetskapen om det hot, våld, förtryck, slavliknande förhållanden, våldtagande och lemlästande, som råder i
det område i Afrika (speciellt DR Congo) där det mesta av tenn, tantal (coltan), wolfram och guld som används i
elektronisk utrustning utvinns, föreslår jag, för att sprida kunskap, väcka opinion och sätta press på företag, att
Härnösands kommun, vid varje upphandling och inköp av elektroniska varor, ställer frågan huruvida försäljaren
vet att varan/varorna inte innehåller mineraler från konfliktsituationer (s.k. konfliktmineraler). Ett frågande som
ska fortsätta även när leverantörer och producenter säger att det är omöjligt att hålla reda på råvarans
ursprung. Frågandets syfte är att väcka medvetenhet. Vår tystnad bidrar till att övergreppen och grymheterna
fortsätter och att befolkningen inte får del av sitt eget lands rikedomar.
Jag föreslår också att all personal inom kommunens datorenhet, för att bli bättre rustade att fråga efter s.k.
rena mineraler (till motsats mot konfliktmineraler), ska få en föreläsning omkring mineralernas ursprung.
Företagare som handlar med elektronisk utrustning bör också få en inbjudan att delta.
Kommunen kan även via hemsida och facebooksida sprida information om målsättningen att bara handla med
rena mineraler.
USA och EU arbetar med lag mot konfliktmineraler. Kan kommunen göra någon påtryckning så att denna lag
inte nöjer sig med att råvaruproducenten skriver på ett papper som bekräftar mineralens renhet, utan att även
kontinuerliga externa kontroller sker?
(För att få mer kunskap i ämnet går det bra att googla på Konfliktmineraler och/eller se när Fredrik Skavlan, i
sitt program intervjuar Dr Mukwege om hans arbete på Panzisjukhuset i Bukavu.)
Ines Bylund Brunne 27 okt 2014

Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja
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