
Mobiltelefonindustrin	  bidrar	  0ll	  den	  blodiga	  konflikten	  i	  östra	  Kongo-‐Kinshasa	  genom	  
si9	  användande	  av	  så	  kallade	  konfliktmineraler.	  Den	  13	  oktober	  släpper	  Svenska	  
Kyrkan,	  Swedwatch	  och	  Fair	  Trade	  Center	  en	  rapport	  som	  sprider	  ny9	  ljus	  över	  frågan.	  
Samma	  dag	  bjuder	  vi	  in	  0ll	  e9	  seminarium.	  Tidningen	  Mobils	  chefredaktör	  Linus	  
Brohult	  samtalar	  med	  Kris0na	  Areskog	  Bjurling	  från	  Swedwatch,	  Mats	  Pellbäck	  Scharp,	  
Hållbarhetsdirektör	  från	  SonyEricsson	  och	  Mika	  Kiiskinen,	  Senior	  manager	  for	  social	  &	  
ethical	  issues	  från	  Nokia.	  

Mobiltelefoner	  innehåller	  en	  mängd	  olika	  metaller.	  Gruvindustrin	  längst	  ner	  i	  kedjan	  är	  
sällan	  problemfri	  gällande	  miljöaspekter	  och	  mänskliga	  räTgheter.	  Den	  mest	  extrema	  
problema0ken	  gäller	  kopplingen	  mellan	  väpnade	  konflikter	  och	  utvinningen	  av	  
mineraler.	  	  

I	  östra	  Kongo-‐Kinshasa	  är	  de	  stridande	  parternas	  kontroll	  över	  utvinning	  av	  de	  fyra	  
mineralerna	  tenn,	  tungsten,	  tantalum	  och	  guld	  bevisligen	  en	  delförklaring	  0ll	  varför	  
den	  dödliga	  konflikten	  fortsä9er.	  Och	  det	  påverkar	  civilbefolkningen	  i	  området	  på	  flera	  
sä9.	  Våldtäkter	  har	  blivit	  en	  form	  av	  krigsföring	  som	  används	  både	  av	  rebellgrupperna	  
och	  den	  kongolesiska	  armén.	  Så	  sent	  som	  i	  augus0	  2010	  rapporterades	  hundratals	  
våldtäkter	  i	  byar	  kring	  gruvdistriktet	  Walkalie	  i	  
östra	  Kongo-‐Kinshasa.	  

Elektronikindustrin	  har	  erkänt	  e9	  visst	  ansvar	  e]er	  påtryckningar	  från	  kampanjen	  
makeITfair	  och	  andra	  aktörer,	  men	  vad	  händer	  i	  prak0ken?	  USA	  antog	  i	  somras	  en	  lag	  
mot	  konfliktmineraler	  från	  Kongo	  och	  Margot	  Wallström	  som	  är	  FN:s	  särskilda	  
representant	  mot	  sexualiserat	  våld	  i	  konflikter	  har	  förordat	  en	  europeisk	  lags0]ning,	  
men	  är	  det	  rä9	  väg	  a9	  gå?	  Vad	  gör	  SonyEricsson	  och	  Nokia?	  Vad	  borde	  de	  göra?	  Vad	  
kan	  man	  göra	  som	  konsument?	  

Onsdagen	  den	  13	  oktober	  
Mingel	  från	  17:00,	  Seminarium	  17:30	  –	  18:15	  
Hotel	  Anglais,	  Humlegårdsgatan	  23,	  Stockholm	  	  

Fair	  Trade	  Center,	  0dningen	  Mobil	  och	  makeITfair	  presenterar:	  

Seminarium	  mobiltelefoner	  och	  krig	  


