
 

 

 

 
Baliagai naturalen eta gatazken 
arteko loturak apurtu: Europa 
Batasunak  arautu beharreko 
arazoa  
 

Gizarte zibilaren jarrerari buruzko dokumentua 
Gobernuz kanpoko 58 erakunde europarrek eta nazioartekoek sortutako 

taldeak Europako Batzordeari eskatzen dio merkataritzako erakunde europarrei 

hornidura katea bidezko ardurarekin kudeatzea exigituko dien legea jartzea; 

horrela ziurtatuko da1 ez dutela gatazken finantzaketan laguntzen edota ez 

direla kontsentitzen baliagai naturalen ekoizpenean eta merkaturatzean zehar 

giza eskubideen abusuaki. 

Lege horrek, gutxienez, Nazio Batuek eta Ekonomia Lankidetza eta 

Garapenerako Erakundeak babestutako nazioarteko neurriak bete beharko 

lituzke, eta, era berean, Europar Batasuneko1 Gizarte-Ardura Korporatibo 

estrategiak dituen hastapenak bere baitan hartu beharko lituzke.  

Gaur egungo hornitze kateek, nazioartekoak edo globalak izanik, zera 

daramate beraien baitan: enpresa askok, EBean jardun dutenak barne, mundu 

                                                           

i
 Jatorrizko testuan ingleses, human rights violation eta human rights abuse terminoen arteko 

desberdintasuna egiten da. Lehenengo terminoak  giza eskubideen legearen urratzeari egiten dio 

erreferentzia, abuse terminoarekin urratze honek biktimarengan duen ondorioei egiten zaio erreferentzia. 

Jatorrizko testuarekin fideltasuna ahalik eta gehien mantentzeko, euskaraz desberdintasun hau ere 

mantentzen da eta human rights violation “giza eskubideen urratzea” bezala eta human rights abuse “giza 

eskubideen abusuak” bezala izultzen dira. (Itzultzailearen oharra) 
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mailako hainbat gatazka bortitz eragin dituzten baliagarri naturalak erosi eta 

komertzializatzen dituzte. EB-ean egoitza duten eta baliagai naturalekin 

salerosketan aritzen diren enpresek ahalegina egin behar dute bere jarduerak, 

era zuzenean edo zeharka,  kalterik egin ez dezan. Esparru administratibo bat 

behar da enpresa europarren erantzukizunak zehazteko eta arautzaileei, 

merkatuei eta kontsumitzaileei oinarria emateko zaintza egokia egin dezaten. 

2012an, Europar Batasunak Bakearen Nobel Saria jaso zuen bakea eta giza-

eskubideak sustatzeagatik. EB munduko merkataritza-blokerik handiena ere 

bada, eta baliagai naturalak eta lehengaiak komertzializatzen dituzten munduko 

enpresa garrantzitsuen egoitza da. Are gehiago, Europako Batzordeak, Estatu 

Kideekin batera, garapenera zuzendutako munduko laguntzaren erdia baino 

gehiago ematen du, baliagai naturalak direla eta sortutako gatazkak jasaten 

dituzten herrialdeei zuzendutako laguntza barne2. Merkatu europarraren 

dimentsioak aukera ona ematen dio EBri nazioarteko hornidura katean eragina 

izateko eta beste eskumen batzuetan hornidura gardena eta arduratsua 

sustatzeko. 

Giza eskubideen Europako legearen arabera, EB-eko Estatu Kideek ziurtatu 

behar dute bere eskumenean lan egiten duten enpresek ez dutela  eragiten 

ezta laguntzen ere giza eskubideak urratzerakoan beraien merkataritza 

jarduera dela eta, ez era zuzenean ezta zeharka ere. Gatazka-finantzaketa 

kasuak deuseztatzeko asmoz, EBtik kanpoko herrialdeak, esate baterako 

Estatu Batuak, enpresek baliagai naturalen hornidura katea kudeatzeko behar 

dituzten legezko baldintzak ezartzen hasi dira. 

EB-eko Estatu Kideek lehentasun  gisa hartu behar dute hori.. 2013ko ekaineko 

G8ren goi-bileraren azkeneko deklarazioak baliagai naturalen eta hornidura 

katearen kudeaketa gardena eta arduratsuaren garrantzia azpimarratu du3. 

Orain dela gutxi, Europako Batzordeak “Gatazka eta arrisku handiko 

zonaldeetan jatorria duten mineralen hornitze arduratsuarentzako EB-ren 

ekimen posible bati” buruzko kontsulta publikoa egin zuen. 

Helburu hau lortzeko neurri garrantzitsu batzuk ondorengoak dira: 

Gardentasuna eta Kontabilitateari buruzko EB-ren arauei egindako azken 

berrikuspenak, eta Batzordearen konpromiso publikoak ELGA-k Enpresa 

Multinazionalei eta Zuzeneko Ardura Gidari zuzendutako Arauei laguntza 

handiagoa emateko. Baina neurri hauek ez dute ondorio handirik ekarri4. 

Gomendatzen dugu Europar Batzordeak ondorengo ezaugarriak dituzten 

legeak abian ipini ditzan: 

• Merkataritzan eginkizun juridiko lotesle bat sortzen duen legedia, 

hornidura katea beharrezko ardurarekin zuzentzeko eta, horrela, 

gatazkaren finantzaketarako eta giza eskubideen abusuetarako dauden 

arriskuak identifikatu eta arintzeko; 
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• Nazioarteko garrantzia duten tresnetan oinarrituak, Giza Eskubideen 

Nazioarteko Gutuna, Nazioarteko Lan Erakundearen (NLE) oinarrizko 

itunak, giza eskubideei buruzko nazioarteko legeria eta beste arau5 

batzuk (6)  Nazioarteko Zuzenbide Penala eta Humanitarioa, eta 

gatazkan dauden eta arrisku handiko zonaldeetarako  Zuzeneko 

Ardurarako Gida barne (ELGA-ren Zuzendaritza); 

• Estatuak giza eskubideak babesteko duen eginkizuna aitortzen 

duena, eta baita, giza eskubideen Nazioarteko Legean zehazten den 

bezala, enpresek  Nazio Batuen Printzipio Rektoreetan jasotzen diren 

giza eskubideak errespetatzeko duen erantzukizuna ere, biktimek justizia 

eskuragarri izan dezaten ahalbideratzeko6; 

• Hornidura katearen segmentu guztietan ezartzen diren legeak7; 

• Mundu guztira era geografikoan iristen diren legeak; honek esan nahi 

du beharrezko arduraz zuzendu behar direla gatazka eta arrisku handiko 

edozein zonaldetan sortutako hornidura kate guztiak8; 

• Gai askori eragingo diotenak eta baliagai natural guztietan ezarri 

daitezkeen legeak9; 

• Arriskuetan oinarritutako ikuspegian oinarritutako legeak; ikuspegi 

honek arriskuak arintzeko esparru bat du bere baitan eta hau 

azpimarratzen du, eta bere ondorioa pertsonengan eta komunitateengan 

duen eragina kontuan hartu behar du; 

• Gardentasuna eta garapen iraunkorra sustatzen dituztenak eta EB-ren 

legegintza eta ekimen izatedunak osatzen dituzten legeak; 

• Ikuspegi sakon eta zabalago bateko parte izan daitezela, ikuspegi 

honen arabera neurriak hartu behar ditu ingurugiroaren eta berarekin 

lotutako bizi-moduaren hondamena saihesteko, gobernantza sendotzeko 

eta segurtasuna eta meatze-erreforma sustatzeko baliagai natural ugari 

dituzten herrialdeetan. 

 

 

Baliagai naturalen eta gatazken arteko 
harremanak apurtuz 
Hamarkadetan zehar, mineralen, harribitxien eta beste lehengaien salerosketak 

munduko gatazkarik bortitzenen sorreran eta oinarrian rol garrantzitsua izan du, 
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berez ahulak diren Estatuak gehiago ahulduz. Baliagai naturalen salerosketatik 

lortutako irabaziek baliabideak eman diezaiokete talde armatuei aktibitatean 

jarrai dezaten eta baita aparteko finantziazioa Estatuaren segurtasun indarrei 

eta ofizial ustelei  zeintzuk egitura opakuak duten enpresetan ezkutatzen 

baitira. Salerosketarako edota ustiapen-zonaldeak era zuzenean kontrolatzen 

dituzten talde-armatuek eta segurtasun indarrek milioika dolar lor ditzakete 

esku-dirutan. Kasu askotan, talde hauek giza eskubideen abusu larrien 

arduradunak dira10.  

Azkeneko 60 urteetan, gutxienez barne-estatu mailako gatazka guztien %40ak 

baliagai naturalekin lotura izan du, eta baliagai hauek gatazka bat gertatzeko 

posibilitatea biderkatzen dute11. Gatazka posible baten arriskuak areagotu 

egiten dira ondorengo egoera kontuan hartzen badugu, hau da, gero eta 

nazioarteko borroka handiagoa da baliabide urriak eskuratzeko garapen bidean 

dauden herrialdeetan; izan ere, hauetako askok ezengonkortasun ekonomiko 

eta politikarako joera baitute. 

Gobernuz kanpoko erakundeek (GKE), Nazio Batuek eta beste erakunde 

batzuek egindako ikerketek erakusten dute baliagai naturalak zonalde zehatz 

batzuetatik datozela: zonalde hauetan, era honetako jarduerak benetako arrisku 

dira gatazkak finantzatzeko, ezengonkortasuna sortzeko eta giza eskubideen 

urratzea emateko. Materiak munduko hornidura kateetan sartzen dira eta 

hemendik merkaturatzen, prozesatzen eta manufakturatzen dira, ondoren 

industriarako eta kontsumorako produktu askotara iristen direlarik.  

Nazioarteko hornidura katearen eta gatazka bortitzen arteko loturak apurtzeko 

egin diren azken ahaleginak Kongoko Errepublika Demokratikoko erdigunean 

bildu dira. Gatazkako eta arrisku handiko zonaldeetatik datozen baliagai 

naturalez hornitzen diren Europako enpresei aurre egiteko neurriak ere 

beharrezkoak dira. Ondorengo kasuek mundu-mailako arazoa dela erakusten 

dute. 

• Kolonbian gatazkak 218.000 pertsona baino gehiago erail ditu, beren 

bizilekua aldatu behar izan duten pertsonen kopurua 4.700.000 eta 

5.700.000 artekoa da  eta 25.000 pertsona baino gehiagoren 

desagerpena eragin du. Herrialde honetan, talde-armatuek tantalio, 

wolframio, ikatz, urre meategiak eta merkataritzarako bideak 

kontrolatzen dituzte eta zergak ezartzen dizkiete beraiei12. Kolonbiako 

Indar Armatu Iraultzaileak (FARC), legez kanpoko mineral erauzketan 

nahasitako talde nagusia, bere baliagai ekonomikoen %20ra arte lortzen 

du urre salerosketaren kontroletik Kolonbian. Askapen Nazionalerako 

Armada (ELN) eta azaltzen ari diren talde kriminalak (BACRIM) bezalako 

taldeek ere merkataritza honetatik irabaziak lortzen dituzte neurri handi 

batean13. Meatze-zonaldeetan, lurraren kontrola militarizatu egin da eta 

gatazkarako iturri bihurtu da14, Kolonbian gertatzen diren giza eskubide 
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abusuen %80 mineralen eta petrolioaren erauzketa-zonaldeetan ematen 

direlarik15. Gatazkak populazio kolonbiarraren %10ari eragiten dio era 

zuzenean, batez ere zonalde isolatuetan bizi direnei.16. 

• Orain dela 15 urte baino gehiagotik hona, eztainu, tantalio, wolframio eta 

urrearen merkataritzak gatazka bortitz bat sustatu du Ipar Kivu-ko eta 

Hego Kivu-ko ekialdeko eskualdeetan (Kongoko Errepublika 

Demokratikoa). Meategien eta salerosketarako bideen kontrola 

gatazkaren arrazoi nagusia ez bada ere, kontrol horrekiko borroka 

sustapen bihurtu da liskarrean dabiltzan taldeentzat borrokan 

jarraitzeko.. Erreboltariek eta armada nazionalak milioika dolar lortu 

dituzte legez kanpoko zergen eta merkataritzaren kontrolaren bidez, 

lekuko populazioari ikaragarrizko sufrimendua ezartzen dieten 

bitartean17. Katanga hego eskualdean, kobrea eta kobaltoa eraunsteko 

kontratatuak izan diren artisau-meatzarien kontrako abusuak nagusitzen 

dira, haur-lana arazo larria den bitartean. Hego Kivuko eta Ipar Kivuko 

meategietan esklabotza modernoko kasuak dokumentatu dira18. 

Meatzariek oso diru eskas jasotzen dute erauzten dituzten 

mineralengatik eta esplotazio sistematikoaren biktimak dira. Mea 

hornidura katean saltzen da, bai Afrikako erdialdeko enpresak bai 

multinazionalak barne daudelarik19. 

• Birmaniak harribitxi ugari ditu, errubiak eta jadeita barne, eta baita ere 

kobrea, eztainua, wolframioa eta urrea bezalako beste mineral batzuk20. 

Azken hamarkadetan, herrialdeko meatze-industria militarizatuta egon da 

armada nazionaleko kideek meatzaritza, marketina eta esportazioa 

kontrolatzen dutelarik21. Birmaniako indar armatuak, Tatmadaw-ek, 

munduko beste edozein armadek baino gehiago urratzen ditu giza 

eskubideak. Askotan hilketak, torturak, bortxaketak, behartutako lana, 

behartutako lekualdaketa eta beste krimenen salaketei  aurre egin behar 

die22.  

• Diamante meatze-enpresen eta Zimbabwe gobernatzen duen ZANU-PF 

alderdiareriko segurtasun indar leialen arteko lotura begi bistakoa da. 

Lotura horrek arrisku hau dakar: talde armatuek ez ote diren ilegalki 

finantziatzen diamantetatik lortutako irabaziekin. Zimbabwe-ko poliziaren 

eta indar armatuko kideak herrialdeko irabazi handiak sortzen dituzten 

diamante-meategi batzuetako kontseilariak edo onuradunak dira. 

Askotan, indar armatuei eta poliziari egotzi zaie populazio zibilaren 

kontrako bortxakeria eragin izana23.  

• Afrika Erdiko Errepublikari buruzko txostenen arabera, Selekaren 

koalizio erreboltariak diamante-salerosketatik lortutako irabaziak erabili 

zituen orain dela gutxi gertatutako Estatu-kolpea finantzatzeko24.  

Boterean daudenetik, soldadu erreboltariei leporatu zaie giza eskubideak 
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larriki urratzea25. Estatu-kolpearen ondoren, Afrika Erdialdeko 

Errepublika Kimberley Prozesutik kanporatua izan zen, hots, 

landugabeko diamanteen zertifikazio sistematik; baina mugak oso gutxi 

kontrolatzen direnez, diamanteek nazioarteko merkatuetara iristen 

jarraituko dute, eta honek ondorengo galdera planteatzen du: Irabazietati 

nork ateratzen ditu etekinak?.  

 

ELGA-k eta NBE-k garatutako zuzeneko arduran oinarritzen den EB-ren araudi 

indartsu batek ziurtatuko luke EB-ean merkaturatutako mineralak ez daudela ez 

gatazkarekin ez giza eskubideen abusuekin lotuta. Era zuzenean erabiltzen 

bada, gatazka arriskuan dauden herrialdeen ekonomia egonkortzen ere 

lagunduko luke, baliagai naturalen kudeaketa modu gardenean eta arduratsuan 

sustatuz26.  

 

Dauden nazioarteko arauen gainean eraiki 
Estatuak herritarrak babesteko duen eskubidea argi agertzen da nazioarteko 

zuzenbidean. Giza Eskubideen Nazioarteko Gutunak giza eskubideak 

babesteko Estatuak duen  betebeharra ezartzen du27, giza eskubideei buruzko 

nazioarteko beste itun eta araudietan garatuagoa agertzen delarik, adibidez, 

NBE-ren Merkataritzarako eta Giza Eskubideentzako Printzipioak (NBE-ren 

Printzipio Gidariak) eta “Babestu, Errespetatu eta Konpondu” esparruaren 

lehenengo oinarria28. Betebehar honi loturik, Estatuen betebehar nagusia 

ondorengoa da: giza eskubideak urratzeko arriskua handia dagoen gatazka 

zonaldeetan garatutako merkataritza-jarduerek abusuekin loturik ez dutela 

ziurtatu behar du. Honen ondorioz, enpresek beraien jarduerek sor ditzaketen 

giza eskubideen kontrako arriskuak identifikatu, saihestu eta murrizten dituztela 

ziurtatu behar du29. 

NBE-ren Printzipio Gidariek eta “Babestu, Errespetatu eta Konpondu” 

esparruaren bigarren oinarriak merkataritza-jardueraren betekizunak giza 

eskubideak errespetatzea ezartzen du, giza eskubideei zuzeneko ardura 

ezartzearen erantzukizuna barne eta “Giza eskubideekiko errespeturako 

babesa gatazka zonaldeetan” kontzeptuaren bidez  Estatuaren betebeharra 

bereziki aipatuz; honen barne aurkitzen da: 

“(d) ziurtatu gaur egungo politikak, legegintza, arauketak eta neurri erabilgarriak 

eraginkorrak direla merkataritza-inplikazioak dituen arriskuak giza eskubideen 

urraketei dagokienez30”. 

Duela gutxi NBE-ren Segurtasun Kontseiluak egin dituen ahaleginei eta Estatu 

Batuetako Kongresuak gatazka eta arrisku handiko zonaldeetatik datozen 
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mineralak erauzten dituzten enpresentzako garatutako zuzeneko ardurararekiko 

arauei esker, merkataritza-jardueretan aldaketak eman dira, batez ere Aintzira 

Handiko Eskualde Afrikarrean. ELGA-k garatutako Zuzeneko Ardurako bost 

pausotan oinarritutako Esparruak NBE-ren Printzipio Gidarien bigarren oinarria 

aldatzen du, ardura korporatiboarekin lotuta dagoena, eta zonalde hauetan 

dauden eta mineralak erauzten dituzten enpresek erabili behar duten gida 

eraginkor bihurtzen du bigarren oinarri hau. ELGA-ren Gidaren inguruan 

nazioarteko adostasun zabala eman da, adostasun hau interes desberdinak 

dituen lan-talde heterogeneo batek negoziatu duelarik eta ELGA-ren estatu-

kideek adostasun hau 2011an hartu zutelarik, EB-ren gobernuen onespena 

zuela. 

Ekimen-talde hauek nazioarteko erreferentzia-puntu argia eta koherente bat 

ezartzen dute eta enpresei baliagai naturalen ustiapen arduratsurako eredu bat 

ematen diete. Hau bereziki probetxugarria da gatazka-testuinguru konplexuetan 

lan egiten duten enpresentzako, non gobernu nazionalaren presentzia oso 

txikia da edo ez dago, eta giza eskubideak urratzeko arriskua handiago den. 

Baliagai naturalen, gatazken eta giza eskubideen urratzearen arteko loturak 

apurtzeko zuzendutako hainbat ekimen publiko eta pribatuek ELGA-ren 

dokumentua aipatu dute hein handian Ekialdeko Kongon dagoen egoeraren 

erantzun gisa. 

• 2010ko Kontsumitzailearen Babesarako eta Wall Street Erreformarako 

Dodd-Frank Legeak Balore-merkatuaren Batzordean (SEC) kotizatuta 

dauden enpresei, enpresa europarrak barne, zuzeneko ardura betetzea 

eskatzen die ea beren produktuek Kongoko Errepublika Demokratikoko 

talde armatuak finantziatzen dituzten mineralak dituzten ala ez 

zehazteko orduan. Erabaki osagarri batean, SEC-ek ELGA-ren Gida 

zuzeneko arduraren arau fidagarri bat bezala aipatu zuen lege hori 

ezartzen duten enpresentzako31.  

• NBE-ren Segurtasun Kontseiluak ELGA-k garatutako zuzeneko 

ardurarako arauekiko oso antzekoak diren zuzeneko ardurarako arauak 

onartu ditu enpresa guztientzako, Kongo Errepublika Demokratikotik 

mineralak esportatzen dituzten europar enpresei ere eragiten dielarik32. 

• Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ruandan hartutako neurriek bi 

herrialde hauetan mineralak erauzten dituzten eta beraien 

salerosketarekin aritzen diren enpresei ELGA-ren araudia betetzeko 

beharrezko ardura har dezaten eskatzen die33.  

• Aintzira Handien Eskualdeko Nazioarteko Batzarrak, Aintzira Handien 

Eskualde Afrikarraren hamaika gobernuek osatutako eskualdeko 

organismoa, eskualdeko mineralen egiaztapen-programa bat burutuko 
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du, eta merkatariei ELGA-ren zuzeneko ardura bete dezaten eskatuko 

die ziurtapena eman baino lehen34.  

• Hainbat ekimen industrialak, Londoko Metal Preziatuen Merkatuaren 

Elkartearen Urre-arduratsurako Gidak (London Bullion Market 

Association), Urrearen Munduko Batzordearen “Gatazkarik gabeko 

Urrerako Araua”-k eta elektronika industriarako Gatazkarik Gabeko 

Galdategien Programak, bere kideentzako gida osagarri bat garatu dute, 

gida honek enpresak ELGA-ren Gidan ezarritako arauak betetzen 

laguntzea helburu duelarik. 

 

 

Arautzeko arazoa 
EB-k ELGA-ren Gidan eta legeetan eta giza eskubideen nazioarteko arauetan, 

NBE-ren Printzipio Gidariak barne, ezarritako merkataritza-jarduera arduratsuak 

garatzeko printzipioetan oinarritutako araudi bat onartu beharko luke. EB-ren 

araudiak bermatuko luke enpresa europar guztiek bete behar dituztela jadanik 

beste esparruetako enpresek, bereziki Estatu Batuetakoek, betetzen dituzten 

eskakizunak. Araudi horrek enpresek bete beharrekoa birmoldatuko luke, 

gastuak gutxituz eta argituko luke arautzaileek, inbertitzaileek eta 

kontsumitzaileek erabili dezaketen betetze-estandarra enpresak ebaluatzeko 

orduan.  

NBE-ren Giza Eskubideen Kontseiluak NBE-ren Printzipio Gidariak onartzeak 

eta Estatu Kideek ELGA-ren Gida babesteak argi erakusten dute enpresek, 

beren jarduera dela eta,  giza eskubideak urratzen ez dituztela edota laguntzen 

ez dutela ziurtatzea espero dutela gobernuek.. Hala ere, egia esanda, enpresa 

kopuru mugatu batek bakarrik betetzen du itxaropen hau. Agerian dago legedia 

gainbegiratzeko premia. 

15 urteetan zehar Ekialdeko Kongoan mineralen eta gatazken arteko loturei 

buruz egindako txostenek, ELGA-ren Kontaktu-Puntu Nazionaletan 

aurkeztutako salaketek eta era negargarrian burututako NBE-ren zigor-frogek 

porrot egin dute enpresak  eskualdeko hornidura kateak aztertzera 

behartzerako orduan35. 

Araudiak sortu duen presioa, Kontsumitzailearen Babeserako eta Wall Street 

Erreformarako Dodd-Frank Legearen 1502. Atalaren testuak erakusten duen 

bezala, faktore eraginkorrena da enpresek urratsak eman ditzaten hornitze-kate 

arduratsuagoetarantz. Baldin eta legeak horrela derrigortzen ez badu, enpresa 

gehienek ez dute nahiko ahaleginik egiten ziurtatzeko beren erosketak ez direla 
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erabili gatazkak finantzatzeko, nahiz eta nazioarteko konpromisoak egon 

badauden36. Gaur egun, lege estatubatuarra aipatzen dituen lau mineralak 

salerosten dituzten enpresa europarren %80 baino gehiagok ez dute politikarik, 

publikoki eskuragarri behintzat, mineralen hornitze arduratsurako, eta badirudi 

ez dutela ezer egin merkaturatutako mineralek ez dutela gatazka finantziatzen 

ziurtatzeko37.  

Baliagai naturalen, gatazken eta giza eskubideen abusuen arteko 

desloturarekin elkar lanean aritzeaz gain, zuzeneko arduraren araudi 

europarrak enpresentzako inpaktu onuragarri eta argia izango luke. 

Gardentasunarekin kudeatutako hornidura kateek enpresen identifikazioa eta 

babespena erraztuko lituzkete ingurugiroaren degradazioa eta suntsipenaren 

aurrean. Lege europar batek enpresa europarren izenari kalte egiteko arriskua 

murriztuko luke eta enpresa hauek funtsezko baliagai naturalak era 

iraunkorrean eta arduratsuan eskuragarri izan ditzaten ziurtatzeko pausu 

garrantzitsu bat izango litzateke. Modu egokian ezarriz, gatazka eta arrisku 

handiko zonaldeetako toki-ekonomietan inpaktu positiboa ere izango luke, 

espekulaziozko salerosketak etenez eta gatazkarekin elkar lanean aritzen ez 

den merkataritza sustatuz. Legearen proposamenak salerosketan jarraitzen utzi 

beharko luke, baina giza eskubideen urratze nabarmenak baztertuz. 

Are gehiago, merkaritza-interesei komeni zaie giza eskubideak beraien 

jardueran zehar errespetatzea, giza eskubideei buruz indarrean dauden arauek 

horrela ohartarazten dute eta. NBE-ren Printzipio Gidarien eta ELGA-ren 

Gidaren arabera, enpresak zuzendaritza-batzordeetan giza eskubideekiko 

benetako inpaktua eta posiblea biltzen, berrikusten eta eztabaidatzen egon 

beharko lirateke jada. Enpresa batzuek gardentasuna hornidura kateetara 

ezartzerako orduan gastuak eman ahal direla argudiatzen badute ere, egungo 

alternatiba ezin da moralki defendatu; izan ere, alternatiba horren bidez 

enpresa europarrek baliagai naturalak eta lehengaiak eskuratzen dituzte hain 

era arriskutsuan non atzerriko herrialdeetako lekuko populazioa giza 

eskubideen abusu txarrenen biktimak baitira. Epe luzean, alternatiba hau 

garestiagoa da, bai enpresentzako bai Estatuentzako38. Ikerketa 

independenteek industriako presio-taldeen deklarazioak gezurtatzen dituzte, 

talde hauek hornidura kateak arakatzea neketsu eta garestiegia dela esaten 

dutelarik39. Kongoko Ekialdeko minerala lehen erauzten ez zuten eta SEC-en 

kotizatzen duten enpresa batzuek Kongoko minerala erauzten hasi dira 

txostenak aurkezteko eskatzen duen lege estatubatuarra indarrean jarri 

ondoren; beraz, merkataritza arduratsu batetik sortzen den gastua oso garestia 

ez dela pentsa daiteke40. 

 

Kontsumitzaile, inbertitzaile eta akziodunen kontzientziazio are handiagoak eta 

baliagai naturalen kudeaketa gardentasun handiagoarekin egiteko munduko 
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norabideak esan nahi dute baliagaiak era arduratsuan ustiatzeari uko egiten 

dioten enpresek bere izena eta inbertsioak kaltetzeko arriskua dutela. Arazoari 

aurre egiteko lege-ekimenek abiadura handia dute (Estatu Batuetan batez ere); 

Hori dela eta, enpresa europarrek merkataritza-desabantaila bati aurre egin 

behar liokete nazioarteko mailan, baldin eta beren merkataritza jarduerak giza 

eskubideen kontrako abusuak izateko duen arriskuari aurre egiteko orduan 

porrot egiten badute.  

480 milioi kontsumitzaile baino gehiago dituen munduko merkatu 

handienetarikoa eta bakarra izanik41, EB-k munduko hornidura kateetan duen 

abantaila esanguratsua da. SEC-en kotizatzen duten enpresen eskakizunek 

Dodd-Frank Legearen 1502 atalean eta EB-rako zuzeneko arduraren araudi 

osagarriak mundu mailako merkatuan baliagai naturalen ustiapen arduratsuago 

baterantz zuzendutako norabide garrantzitsu bat sortuko dute.  Europako 

legegintza sendo batek balioko du beste eskualde ekonomikoek pareko 

neurriak garatu ditzaten eragiteko.  

 

Zelan izan beharko litzateke Europako araudia? 
Europako araudi batek Europako barne merkatuan merkaturatzen diren baliagai 

naturalak era arduratsuan lortu direla ziurtatu dezan, araudi honen helmenak 

ondorengo ezaugarriak izan behar ditu: 

• nahiko zabala izatea salbuespenik gabe42 edozein gatazka edota arrisku 

handiko zonaldean ekoiztutako baliagai natural guztiei aplikatu ahal 

izateko, zonalde hauetan merkataritza-ustiapena edota arriskuak ondorio 

garrantzitsu eta negatiboak lagundu edota beraiekin lotuta baitaude, giza 

eskubideen abusua eta gatazkak barne; 

• Eskatu barne merkatuan baliagai naturalekin edota hauek dituzten 

produktuekin43 lehen aldiz salerosketan ibiltzen diren EB-n kokatuta edo 

erregistratuta dagoen edozein erakunde fisiko edo juridikori ELGA-ren 

araudia betetzen duen hornidura katea zuzeneko arduraz aplikatzeko 

konpromisoa har dezala.. 

 

Araudi honen edukiak ondorengo betebeharrak ditu: 

• arriskuan oinarritutako ikuspegia funtsatu behar da, ikuspegi honen 

helburua salerosketaren alderdi kaltegarriak dira, salerosketa arduratsua 

babestuz eta mundu mailako blokeoa saihestuz. Honek enpresei beraien 

lanek sortutako benetako (eta posibleak) ondorio kaltegarriak ebaluatzea 

eskatzen die. Ikuspegi hau modu zuzenean ezartzen bada, ez du 
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salerosketa oztopatuko; aitzitik arduratsuagoa egingo du44. ELGA-ren 

Gidan zehazten den bezala, arriskuan oinarritutako erabakiak hartzen 

dituzten enpresek iturri ugari dauzkate eskuragarri45. 

• Arriskurako kudeaketa estrategia bat har eta ezar dezaten eskatu 

enpresei; estrategia honek denboraldi zehatz batean identifikatutako 

arriskuak saihestu edo gutxiagotu behar ditu, baina bakarrik arriskuak 

ondorio negatibo garrantzitsuekin (giza eskubideen kontrako abusu 

larriak eta gatazka, esate baterako) lotuta ez daudenetan; 

• Ikuskapen erregularrak eta independenteak eskatzea. Funtsezkoak 

dira enpresa baten zuzeneko arduran sinesteko, eta inbertitzaile, 

akziodun, kontsumitzaile eta ikuskapenak ikuskatzen dituen Europako 

edozein erakunde eskudunari enpresen zuzeneko arduraren sistemen 

azterketa zehatza ematen diete. Mundu mailako ikuskapenek lekuko 

gizarte zibilerako gune bat izan behar dute bere baitan eta meatze 

zonaldeetan kontsultak gehitu behar dituzte; are gehiago, ikuskapenen 

txostenak puntualki eta erregularki argitaratu behar dira; 

• Ahaleginen argitalpena eskatzea zuzeneko ardura praktikan 

jartzeko. Dibulgazio publikoa ezinbestekoa da zuzeneko arduran 

oinarritutako ikuspegi egoki bat funtzionatzeko eta ikuspegi honetan 

sinesteko. Zuzeneko arduraren informazio-gardentasunaren 

argitalpenak, arriskua ebaluatzeko neurriek eta zuzeneko arduraren 

sistemetara aplikatutako ikuskapen independenteen emaitzek balio dute 

gizarte zibilaren eta artekarien bigilantzia areagotzeko eta agintari 

estatubatuar eskudunek burututako ikuskapen ahaleginei laguntzeko. 

Gainera, informazio hau argitaratzeak EB-eko Pro Gardentasun Agentzia 

zabalagoa osatuko luke46; 

• Zuzeneko arduran eskatzen diren baldintzekin batera mekanismo 

zigortzaile bat jartzea kontuan hartuko da ondorengo kasuetan: 

� Enpresek hornidura katean ematen diren alarma seinaleak behin eta 

berriro alde batera uzten dutenean eta 

� gatazkak edo giza eskubideen aurkako abusuak baliagai naturalek, 

zeinetaz hornitzen diren beraiek, finantzatzen dituztela dakitenean. 

Kasu hauetan, mekanismo batek bere baitan eraman dezake debeku egoki 

baten osagaia47. 

 

Legalki aprobetxatutako egurraren merkataritzari buruzko Europar Batasunaren 

Araudiak (EUTR) aurrekari bat ezartzen du jakiteko EB-k nolako zuzeneko 

arduraz jokatzen duen beharrezko hornidura katea bideratzeko, eta zuzeneko 
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arduraren legegintza europarra berriarekin lotutako irakaspen batzuk ere 

eskaintzen ditu. EUTR Araudiak egurra inportatu eta merkaturatzen duten 

enpresei zuzeneko ardura hornidura katean aplikatzera behartzen ditu eta 

debekatu egiten du legez kanpoko taldetik datorren egurra merkatu 

europarrean sartzea. EUTR-ren puntu gogorrak eta ahulak48 erreferentzia 

moduan hartuz, zuzeneko arduraren legegintza berriak ondorengo ezaugarriak 

izan beharko lituzke: 

• ELGA-ren zuzeneko arduraren neurrietan oinarritzea eta bai ikuskapen 

independenteak burutzeko bai enpresek zuzeneko ardura aplikatzeko 

egindako ahaleginak argitaratzeko betebeharra eranstea. EUTR-ren 

araudiak ez die eskatzen ikuskapen independenteei zuzeneko arduraren 

ahaleginak argiratzea, hortaz, inbertitzaileek, akziodunek eta 

kontsumitzaileek ez dakite ziur zuzeneko ardura aplikatzen den ala ez; 

• Argi adieraztea legegintza EB-ean kokatutako edota erroldatutako 

pertsona fisiko edo juridiko orori aplikatuko zaiela, agintari europar 

eskudunei eginkizun jurisdikzional eta praktikoak emanez zigorrak behar 

direnean bete daitezen;  

• Eskakizunak argi zehaztea enpresen arriskuak ebaluatzeko eta esparru 

bat horiek murrizteko; 

• EUTR-ren Araudiaren arabera, Egingarriak diren aukerak garatzea 

borondatezko elkarlan eredu bat lortzeko, EUTR-ren Araudipean,. 

Nazionalak edota eskualde zehatz bati. Aukera hauek ekimen nazionalak 

edota testuinguru zehatz bati begira eginak izan daitezke, inguru 

espezifiko baterako eginiko elkarrizketa-politikan oinarrituak eta 

zuzeneko ardurak eskatzen dituen eskakizunetatik harago doazen beste 

herrialde edo eskualdeekin burutuak; ekimen hauek, halaber,  arazoaren 

lekuan bertan ari diren kide eta agintarien elkarlanarekin  garatzen dira. 

 

Araudiarekin batera joango diren neurriak 
Enpresa europarrei baliagai mineralak modu arduratsuan ustiatzea exigitzea 

puntu kritiko bat da baliagai naturalek eragiten duten gatazka konpondu eta 

saihesterako orduan.  

Hala ere, balaigai naturalak gatazkaren eta giza eskubideen urratzearen 

sorburua diren herrietan epe laburreko garapenera eta egonkortzera laguntzeko 

helburuarekin, legegintza europarrak gatazkaren eta bere ahultasunaren kausa 

sakonei ukitzen dien ikuspegi zabala eta osagarriago baten atala izan behar 

du49. Herrialde edo eskualde zehatzetako gobernantza, segurtasun sektorea 

eta baliagai naturalen kudeaketetan emandako erreformei zuzendutako 
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laguntza pertsonalizatua izan daiteke, eta giza eskubide eta zuzenbidezko 

estatuarekiko errespetua eta babesa sustatu beharko lituzke.  

EB-k mota askotako kanpo-politika eta finantza-tresnak ditu eta sinergien 

identifikazioa eta eraikuntza ziurtatu beharko lituzke esparru politikoen artean. 

EB-eko zuzeneko ardurari buruzko legegintza garapenerako laguntza 

programekin osatu beharko litzateke, programa hauen helburua eskualdeko 

agintarien eta komunitateen gaitasuna baliagai naturalak era iraunkorrean 

kudeatzeko sustatzea delarik.  

 

 

Pasibotasunaren ondorioak 
Enpresei bere hornidura kateak onbideratzera behartzen dien legegintzarik 

gabe ezingo dugu ikusi zein pausu ematen dituzten, ematen baldin badituzte, 

gatazka eta arrisku zonaldeetatik datozen baliagai naturalak eta lehengaiak 

erosten dituzten Europan kokatutako enpresek talde armatuen eta giza 

eskubideen aurkako abusuen finantzaketa saihesteko. Legegintza barik, 

gatazka eta giza eskubideen kontrako abusuak finantzatzen dituzten baliagai 

naturalak eta lehengaiak (eta hauek dituzten produktuak) EB-n sartzen 

jarraitzea posiblea da.  

Enpresa europarrek hornidura katea modu eskasean kudeatzeak biolentziaren 

eta giza eskubideen kontrako abusuak egon daitezen laguntzen du baliagai 

natural ugari dituzten eskualdeetan, lekuko populazioa eta ekonomiarako 

ondorioak katastrofikoak izanik. Gatazka, eskaeran dauden produktuen 

merkataritzak finantzatua dagoena, lekualdaketa ugarien eta elikagai 

segurtasun-gabeziaren kausa da askotan eta berreraikuntzarako ahaleginak 

egitea saihesten du azkenik.  

Kezkarik gabe burutzen diren salerosketak garestiak dira  Europako 

zergadunentzat  ere garestiak dira. EB-k milioika euro zuzentzen ditu 

garapenerako laguntzara,   populazioak baliagai naturalek eragindako gatazken 

biktimak diren herrialdeetara. Publikoki finantziatutako garapenerako laguntzak 

segurtasuna eta egonkortasuna handitzea du helburu, eta ahulduta geratzen da 

enpresek, Europakoek barne, beraien salerosketa-jardueraren bidez 

ezengonkortasuna sustatzen dutenean.  

Baliagai naturalen eskaria handiagotzen da eta horrela jarraituko du eragile 

ekonomiko berriak sortu eta merkatuak hedatzen diren heinean. Mundu mailako 

lehiaketa azkeneraino iristea saihesteko, Europako Batzordeak ziurtatu behar 

du bere eskumenean baliagai naturalak erabiltzen dituztenak herrialde 

ekoizleetako lekuko populazioek onura ateratzeko moduan hornitzen direla, 
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negozio eta kontsumitzaile europarrak laguntzen dituen modu berean. Eragin 

handiago honekin merkatuan, EB-k mundu mailako hornidura kateetan eragina 

izateko aukera du eta beste eskumen batzuk sustatu ditzake pareko ekintzak 

egin ditzaten. EB-k enpresa europarrek gatazka eta abusuak laguntzen ez 

dituztela ziurtatzeko duen modurik onena enpresek hornidura katean bete 

behar dituzten zuzeneko arduraren betekizunak argi ezartzen dituen zentzuzko 

araudi eraginkor bat sartzea da. 
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