
123

az ottani politikai ellenzék elnyomását. 2012 
januárjában, az akkori kínai miniszterelnök, 
Ven Csia-pao rövid katmandui látogatása (tíz 
év óta az elsQ) után kiadott közös nyilatkozat 
teljesen világosan fogalmaz ebben a kérdésben: 
„Tajvan és Tibet is elválaszthatatlan része a kí-
nai államterületnek. A nepáli oldal határozottan 
támogatja azokat az erQfeszítéseket, amelyeket 
a kínai fél tesz azért, hogy fenntartsa az ország 
szuverenitását, a nemzeti egységet és a területi 
integritást, és nem engedi, hogy bármely erQ ne-
páli területet használjon bármiféle Kína-ellenes 
vagy szeparatista tevékenységhez.”

Azóta korlátozásokat léptettek életbe a 
Nepálban élQ mintegy 20 ezer kivándorolt ti-
beti által szervezett tiltakozó megmozdulások-
kal kapcsolatban. Március 10-én betiltották az 
1959-es felkelés évfordulójára szervezett tünte-
tést. Minden „Kína-ellenes tevékenységet” bün-
tetnek, annak ellenére, hogy erre nincs semmi-
lyen jogalapjuk. Sajnos a hatalmi egyensúlyon 
az sem változtat sokat, hogy a tibeti szerzetesek 
felgyújtják és halálra égetik magukat…

(Guardian Weekly)

Afua Hirsch

Kínai aranybányászok Ghánában

Huang Ren-Csung csíkos napernyQje élesen elüt 
a hatalmas mennyiség_ kitermelt föld hátterétQl. 
A láthatáron jól látszanak a ghánai esQerdQ ma-
gas fái, itt viszont csak Huang ütött-kopott nap-
ernyQje kínál menedéket a tikkasztó trópusi nap 
ellen. P és kínai kollégái egymást váltva ülnek 
alatta, miközben felügyelik az ásást és a sötét, 
sáros víz kavargását abban az óriási gödörben, 
amelyben arany után kutatnak.

A negyvenéves Huang két évvel ezelQtt hagy-
ta el a kínai Kuangtung tartományban levQ tea-
ültetvényét, hogy itt, Nyugat-Afrikában keresse 
a boldogulást. Azóta végzi nehéz és néha veszé-
lyes munkáját a szinte elviselhetetlen hQségben 
– a munkát, amit szerinte nagyon jól megfizet-

nek. Huang azt mondja, hogy nagyjából 4000 
jüant – 420 angol fontot, azaz kb. 145-150 ezer 
forintot – keres havonta. Fizetését közvetlenül a 
Kínában maradt családjának utalják át, miután 
levonták belQle a megélhetési költségeket.

„A munka nehéz. [De] azért jöttem ide, hogy 
pénzt keressek – mondja Huang. – Kínában átla-
gos vagy szerény életkörülmények között éltem. 
Fantasztikus volt a lehetQség, hogy külföldre 
utazhatok [és] több pénz kereshetek.”

Huang a számos illegális kisüzemi arany-
bánya egyikében dolgozik Ghánában, Afrika 
második legnagyobb aranytermelQ országában. 
A kisüzemi bányák m_ködési engedélyeit kiadó 
ghánai ásványügyi bizottság nem engedélyezte 
a bánya megnyitását. Ghánában a külföldiek-
nek tilos a kisebb bányaüzemekben dolgozni. 
A rendelkezést az 1980-as években hozták, 
hogy biztosítsák a szegény, vidéki közösségek 
megélhetését.

Nincsenek pontos számadatok az illegális 
bányászat mértékére vonatkozóan. A ghánai 
hatóságok folyamatosan küzdenek a probléma 
ellen. A ghánai aranykitermelés 23%-a kis-
üzemi bányászatból származik, olyan kisebb 
bányaüzemekbQl, melyeknek egyes becslések 
szerint 95%-a illegálisan m_ködik. A munka 
is veszélyes: a közelmúltban például 17 ember 
halt meg egy bányabalesetben a közép-ghánai 
Kyekyiwerében.

A hatóságok elismerik, hogy a kínai bányá-
szok és gazdag támogatóik beáramlása soha 
nem látott mérték_ környezeti pusztítást és tár-
sadalmi konfliktusokat eredményez. A „[ghánai 
illegális bányászat] mértéke olyan hatalmas, 
hogy nehéz valójában számszer_síteni – mond-
ta Daniel Mishio dandártábornok, a földekért 
és természeti erQforrásokért is felelQs ghánai 
nemzetbiztonsági hivatal vezetQje. – Eltekintve 
a biztonsági fenyegetéstQl, amit az jelent, hogy 
[az illegális bányászok] fegyvert viselnek, ott 
van még az emberek biztonságának problémája 
is. Egyes területeken az emberek még tiszta 
ivóvizet sem kapnak, másutt pedig látható, hogy 
az erdQterület nagy részét kiirtották. Ez nagyon 
nagy veszélyt jelent a jövQnkre nézve.” Mishio 
tábornok egyébként egy különleges alakulatot 
vezet, amely rendszeresen tart razziákat az il-
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legális bányákban. A múlt hónapban 120 kínai 
bányászt tartóztattak le.

A kínaiak bevándorlása által okozott feszült-
ségek arra indították az ország elnökét, hogy – 
mivel Kína Ghána legjelentQsebb kereskedelmi 
partnere – megnyugtassa a kínai befektetQket: 
a nyugat-afrikai ország továbbra is támogatja a 
gazdasági együttm_ködést. Mind Peking, mind 
Accra azt állítja, hogy nincs kapcsolat a két or-
szág közötti kétoldalú megállapodások, köztük 
a közelmúltban a Kínai Fejlesztési Bank által 
Ghánának nyújtott 3 milliárd amerikai dolláros 
hitel, és az illegális kínai bevándorlók tevé-
kenysége között. A kínaiak több millió dollárt 
fektettek kotrógépekbe és ipari berendezésekbe 
az országban. Ugyanakkor sokan hibáztatják 
Accrát azért, mert nem akadályozzák meg az 
óriási területeken zajló illegális bányászatot.

„Ghánában és más afrikai országokban a 
kisüzemi bányászat stratégiai fontosságú meg-
élhetési lehetQség a vidéki közösségek számára, 
és óriási mértékben járul hozzá a helyi gazdaság 
m_ködéséhez – mondta Wilbert Brentum, a 
Solidaridad nev_ szervezet munkatársa, amely 
azon dolgozik, hogy javítsa az aranybányászok 
munkakörülményeit. – Viszont Ghánában most 
az a helyzet, hogy több az illegális kisüzemi 
bánya, mint az engedéllyel m_ködQ. Az illegá-
lis bányászat fokozta a környezet állapotának 
romlását, illetve ez tehetQ felelQssé az ország 
vizeinek elszennyezQdéséért is. Mivel olyan sok 
ember dolgozik a kisüzemi bányászati szektor-
ban védQfelszerelés nélkül, a halálos balesetek 
száma is növekszik.”

Egy ghánai civil szervezet kutatása megál-
lapította, hogy a bányászközösségekben 250 
folyó volt ciánnal és nehézfémekkel szennye-
zett. Ebben a hónapban a kormány is kifejezte 
aggodalmát a vizek elszennyezQdésének üteme 
miatt.

„[Az illegális kitermelés] egyáltalán nem jó 
nekünk”, mondta a 29 éves Kweku Gyaminah, 
Manso Abodom település vezetQje, aki több 
mint 1000 angol fontot keres hetente azzal, 
hogy a falusiak – sokan közülük még gyere-
kek – által az illegális, kínai tulajdonban lévQ 
bánya (ahol Huang dolgozik) peremén kibányá-
szott arannyal kereskedik. „Most minden ivóvíz 

szennyezett, a farmok mind tönkrementek, és 
nem volt semmi hasznunk az egészbQl.”

A külföldiek iránt érzett neheztelés egyre 
erQsödik. A ghánaiak gyakran támadják meg az 
egyre jobban felfegyverzett kínai bányászokat. 
A kínaiakat is vádolják azzal, hogy bántalmaz-
zák azokat a ghánaiakat, akiket azért foglalkoz-
tatnak, hogy a gépeket m_ködtessék. A kiter-
melésnél, ahol Huang és kollégái dolgoznak, 
a föld tele van üres vadászpuska-lQszerekkel. 
„Megvannak a fegyvereink, hogy megvédjük 
magunkat a helyiektQl”, mondja Huang.

Úgy tartják, hogy a fegyverek nagy részét a 
rendQrségtQl szerzik a kínaiak. Egy magas rangú 
tiszt szerint ez is jelzi a széles körben elterjedt 
korrupciót, amit az illegálisan bányászott arany-
ból származó pénzzel támogatott külföldiek 
beáramlása is elQsegít.

„A kínaiak fel vannak fegyverkezve, [és] 
a legtöbb fegyvert rendQrök adják el nekik”, 
állította egy rendQrtiszt, aki azzal a feltétellel 
nyilatkozott, hogy nevét nem hozzuk nyilvá-
nosságra. Az utóbbi idQben több nagy horderej_ 
rendQrségi korrupciós esetre is fény derült a 
kínai illegális kitermelésekkel összefüggésben. 
Április elején öt rendQrt tartóztattak le, mert 
fegyverrel kifosztottak egy kínai bányászt, és az 
esetet rögzítették a biztonsági kamerák.

„Bevett gyakorlat az illegálisan, külföldi alkal-
mazottakkal m_ködQ kisüzemi bányáknál, hogy 
lefizetik a rendQrséget – mondta egy ghánai 
bánya tulajdonosa. – Van egy külön költségve-
tés a rendQrség és a bevándorlási hivatalnokok 
lefizetésére, illetve minden hónapban fizetünk 
nekik azért, hogy békén hagyjanak minket.” „A 
bányászat megrontotta az embereket – mondta 
egyik riportalanyunk. – Vannak rendQrök, akik 
kihasználják ezeket a tevékenységeket és hasznot 
húznak belQlük. Néhány jelentQs ghánai politikus 
[és] néhány törzsi vezetQ is profitál ebbQl.”

Már voltak kezdeményezések arra, hogy az 
egész aranyipart megtisztítsák. A kormány ér-
tékes ásványi anyagok kitermelésével és keres-
kedelmével foglalkozó bizottsága vásárolja fel 
a Ghánában kitermelt aranyat. A bizottság úgy 
tájékoztatta a Guardian munkatársát, hogy nem 
vásárolnak illegálisan bányászott aranyat. „A bi-
zottság csak olyan, kisebb üzemekben dolgozó 
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bányászoktól vásárol aranyat, akik ghánai ál-
lampolgárok, ami összhangban van a bányam_-
velést lehetQvé tevQ felhatalmazással”, mondta 
a bizottság képviselQje.

De a Guardian munkatársai filmre vették, 
amint több tucat kínai bányász lép be egy en-
gedéllyel rendelkezQ bányába Dunkwában, egy 
közép-ghánai aranykitermelQ központban, majd 
mindegyik egy-egy m_anyagzacskóval távozik, 
amirQl úgy t_nik, hogy tele van készpénzzel. Az 
IndoGhana Gold Agents nev_ boltban a kínaiak 
aranydarabokat adtak át, melyeket a személyzet 
lemért és páncélszekrénybe rakott.

Govinda Gupta, a bolt vezetQje azt mondta, 
hogy nem volt tudomása arról, hogy a cége 
jogellenesen vásárol aranyat a kínaiaktól, és 
hogy legalább 5 kg aranyat vásárolnak minden 
héten, amelyet aztán Dubaion keresztül Indiába 
exportálnak.

„Jobban nyomon kellene követni az arany 
mozgását”, mondta Wilbert Brentum, aki tag-
ja egy világméret_ kezdeményezésnek, amely 
„Fairtrade”, illetve „Fairmined” tanúsítvánnyal 
látja el a tisztességesen bányászott és forgal-
mazott aranyat. A kezdeményezés tagjainak 
célja, hogy 2025-re az összes felelQsségteljesen 
bányászott arany legalább 5%-a ilyen tanúsít-
vánnyal rendelkezzen.

Míg más értékes ásványi anyagok, mint pl. 
a gyémánt kereskedelme reformokon ment át 
az elmúlt években annak érdekében, hogy a 
származásukat átláthatóbbá tegyék, az aranyipar 
továbbra is meglehetQsen sötét ágazat. A fino-
mítás során, a különbözQ forrásokból származó 
aranyat összekeverik, így lehetetlen nyomon 
követni az arany eredetét.

„Növekszik az etikusan elQállított arany pi-
aca, és eljön az idQ, amikor minden aranyat 
felelQsen kell majd bányászni, ami biztosítja a 
környezet, illetve a bányákban dolgozó emberek 
védelmét – mondta Brentum. – Ha megnézi a 
nagyüzemi bányákat, Qk jól ismerik a környe-
zetvédelmi, egészségügyi és biztonsági köte-
lezettségeiket, és tudják majd m_ködtetni az 
iparágat. A gond az, hogy a kisüzemi és kisipari 
bányászok tönkre fognak menni.

„Az illegális bányászat szeplQ a kisüzemi bá-
nyászat képén. A ghánai vidéki közösségekben 

dolgozó emberek – azaz épp azok az emberek, 
akiknek a kisüzemi bányászat legalizálásából 
hasznuk kellene hogy legyen – szenvednek a 
legtöbbet miatta.”

Ghána aranya
Az egykor Aranypartnak nevezett Ghána hí-
res aranytermelésérQl, amelyet a helybeliek 
kézm_ves technikákkal már a 15. század óta 
folytatnak. A kisüzemi bányászatot 1989-ben 
legalizálták, Jerry John Rawlings katonai re-
zsimének uralma idején. A törvény tiltja, hogy 
nem ghánai állampolgárok kisüzemi bányásza-
tot folytassanak.

Ghána a világ 10., ill. Dél-Afrikát követve 
Afrika második legnagyobb aranytermelQ or-
szága. Tavaly 4,2 millió uncia aranyat állítottak 
elQ az országban, melynek ára 1668 dollár volt 
unciánként.

A ghánai aranyexport 23%-a származik kis-
üzemi bányászatból. A kisebb ghánai bányák 
nem kevesebb, mint 95%-áról úgy vélik, hogy 
illegálisan m_ködnek. Sokat közülük kínai ál-
lampolgárok üzemeltetnek.

(The Guardian)

Roz Shea

Fejezetek az amerikai LegfelsQbb Bíróság 
történetébQl

Sandra Day O’Connor Out of Order: Stories 
from the History of the Supreme Court (Random 
House, 2013, 256 oldal) cím_ könyvének be-
mutatása

Ki lenne alkalmasabb arra, hogy megírja a vi-
lág legnagyobb hatalmú bíróságának a George 
Washington elnöksége alatti sz_kös és pénztelen 
kezdetektQl napjainkig tartó történetét, mint 
egy olyan tapasztalt szerzQ, aki negyedszá-
zadon át maga is tisztességgel és becsülettel 
szolgált, mint az Egyesült Államok LegfelsQbb 
Bíróságának egyik bírája?
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