Justícia i Pau presenta els projectes per solucionar els conflictes minerals al Congo el 3 de juliol a l’Ateneu del Raval
03/07/2019 - Arquebisbat de Barcelona

La campanya #ConflicMinerals ha treballat al llarg de l’any per solucionar els conflictes minerals que, sobretot afecten la
República Democràtica de Congo. El suport de l'ACCD, l'ICIP i els donatius particulars a través de crowdfunding han fet
possible una millora notable. Per això el pròxim 3 de juliol, s’estrenarà el documental “Kichwa Tembo, el somni d’un tresor
amagat“, elaborat per GADHOP. El film parla dels efectes que han tingut les regulacions internacionals en la població local
congolesa que viu de l’extracció de minerals de conflicte. Aquell mateix dia s’explicaran els resultats de la investigació Canal de
información de Lubero. Un gran dossier que explica el comerç actual de minerals de conflicte a l’RDC i els reptes que encarem
des d’Europa, desenvolupada per BetterChain. Tot això aquest 3 de juliol a l'Ateneu del Raval a les 19.00 h.

La campanya #ConflictMinerals de Justícia i Pau Barcelona, amb BetterChain ha realitzat un estudi en el qual «es proporciona
informació de valor, contrastada i actualitzada en relació amb els riscos locals i el context de la comunitat de Manguredjipa, en
el territori de Lubero de la província de Kivu Nord». En aquest estudi es revisen les circumstàncies de l’extracció i comerç dels
minerals d’estany, tantalio i tungstè i l’or. També l’estat i abast de la diligència deguda, així com els riscos d’impactes adversos i
els seus efectes en les condicions socioeconòmiques de la comunitat local.
«La República Democràtica de Congo és la il·lustració més clara del dilema de la maledicció dels recursos». Així comença la
investigació del conflicte mineral del Congo. «Aquesta riquesa s’ha vist afectada per una sèrie d’activitats il·legals que van des
del finançament de conflictes armats fins a la corrupció institucionalitzada».

Principals conclusions
La mineria artesanal contribueix directament o indirecta al manteniment de gran part de la població congolesa de l’est. Tot i això
els desafiaments als quals s’afronta la mineria artesanal son nombrosos. Interferència de grups armats i inseguretat
generalitzada; corrupció generalitzada i múltiples impostos il·legals; frau i exportació il·legal a països veïns; condicions de treball
inhumanes, a més de riscos de salut i seguretat; abús i discriminació per raons de gènere; impacte mediambiental i degradació
de l’ecosistema; i distribució desigual d’ingressos, entre d’altres. Son uns problemes extensos arreu del territori congolès. Per
això Justícia i Pau vol posar el seu gra de sorra per contribuir a una extracció dels minerals més regularitzada que proporcioni
més seguretat als que arrisquen la seva vida a les mines.
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