Tina yhDistaa
komponentteja,
rikkoo yhteisoja
Tämän yhteenvedon pohjana on raportti: Connecting Components, Dividing Communities - Tin
production for consumer electronics in the DR Congo and Indonesia, FinnWatch, joulukuu 2007.

Kulutuselektroniikasta on tullut itsestäänselvä osa päivittäistä elämäämme. Tietokoneemme, kännykkämme,
mp3-soittimemme ja pelikonsolimme sisällä komponentit on liitetty piirilevyyn tinaa sisältävällä juotteella.
Elektroniikkateollisuus käyttää 35 prosenttia maailman tinasta. Kun elektroniikan kysyntä kasvaa, niin kasvaa myös
mineraalien kulutus - ja joissakin maissa tämä ylläpitää veristä sisällissotaa. Esimerkiksi Kongon demokraattisen
tasavallan itäosassa, josta on lähtöisin 2-3 prosenttia maailman tinamalmista, aseelliset ryhmät rikastuvat tinamalmin
myynnistä saaduilla tuloilla. Kolme vuotta sitten yhtä maan mineraalirikkaimmista tinakaivoksista nimeltä Bisie piti
hallussaan alueen suurin sotaherra. Silloinkin tina löysi reittinsä kaivoksesta kansainvälisille markkinoille. Alkuvuodesta
2008 Bisietä kontrolloi yhä armeijaan sulautumaton aseellinen joukko, joka on syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin.
Vaaralliset työolot

Useat pienkaivajat elävät ja työskentelevät vaarallisissa oloissa Bisien kaltaisissa
kaivoksissa. Vuonna 2006 yksin Bisiessä raportoitiin 10 kuolemaan johtanutta
onnettomuutta. Jotkut tunneleista ovat jopa 200 metriä pitkiä, puolta pidempiä
kuin paikallinen lainsäädäntö sallii. Useimmat Kongon pienkaivajista tienaavat
vain 1-2 euroa päivässä. YK:n arvion mukaan 75 prosenttia näistä kaivajista ei
pysty ansaitsemaan minimitoimeentuloa perheelleen. Koska useat heistä liikkuvat
työn perässä ja saapuvat sankoin joukoin uusille kaivosalueille, paikallisyhteisöt
kärsivät ruoan hinnan noususta ja kasvavasta inflaatiosta. makeITfair sai selville,
että kauppareitit Kongosta johtavat kohti Aasian tinantuottajia, elektroniikan
tinajuotevalmistajia sekä suurten brändien komponentti- ja sopimusvalmistajia.
Jos haluat lukea koko raportin, saada
tietoa makeITfair-kampanjasta tai tehdä
tietotekniikasta reilumpaa kaikille
kaikkialla, käy nettisivuillamme

Ympäristötuhot

Tinankaivuu aiheuttaa myös vakavia
ympäristöongelmia. Maailman toiseksi
suurimmassa tinamaassa Indonesiassa
kaivostoiminnan jäljet näkyvät selvästi
Bangkan ja Belitungin saarien, maan
tinakeskittymän, ympäristössä. Niiden
metsät ja vesistöt puhumattakaan kasvi- ja
eläinlajeista ovat osin tuhoutuneet. Maisema
muistuttaa paikoin kuun maisemaa vanhoine
saaria täplittävine kaivoskuoppineen.

Mitä on tehtävissä?

Huhtikuussa 2007 makeITfair teki kyselyn kulutuselektroniikan 20
suurimmalle brändiyhtiölle. Omien sanojensa mukaan ne käyttävät
metalleja vain vähän, ja metallien jäljittäminen on niiden mielestä vaikeaa.
Elektroniikkateollisuus on kuitenkin monien metallien merkittävä kuluttaja,
minkä tämä selvitys osoittaa. Niiden tuotteiden sekä Kongon, Indonesian ja
useiden muiden kehitysmaiden kaivosten välillä on suora yhteys. makeITfair
haastaa isot brändiyhtiöt kantamaan vastuunsa ihmisoikeusrikkomuksista ja
ympäristötuhoista koko tuotantoketjussaan. Halutessaan ne voivat yhdessä
vaikuttaa ympäristöongelmien ja väkivaltaisen konfliktin vähentämiseen.
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