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Gombe
Nemzeti Park, 
Tanzánia

„Ha átgondoljuk, mit vásárolunk, mit eszünk, mit
viselünk, hogyan készült, vajon közben károsodott-e a 
környezet, kínoztak-e állatokat, alkalmaztak-e 
gyerekrabszolgákat… - ha végiggondoljuk a választásaink
következményeit, akkor olyan világot tudunk alkotni, 
amelyet könnyebb szívvel hagyhatunk az unokáinkra.”

Dr Jane Goodall
antropológus
a Jane Goodall Intézet alapítója
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Jane Goodall Intézet

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság békamentő programjához a JG Intézet segítőként 
csatlakozott.

Magyarországon 2006-tól Rügyek és Gyökerek Egyesület, mely tevékenységi 
körének bővülésével 2010-től Jane Goodall Intézetként folytatja tevékenységét. 
Elnök: Bitter Zsuzsanna, Ügyvezető: Kádár András, ~100 aktív önkéntes

Célkitűzéseink:

Állatvédelem Humanitárius
segítségnyújtás

Környezeti nevelés

❑ Kutyamenhely-segítő 
program

❑ Gyöngyökkel az életért ❑ Rügyek és Gyökerek 
hálózat

❑ Néveleges csimpánz 
örökbefogadás

❑ „Rokonaink 
végveszélyben” oktatási 
program

❑ Mondj NEMET a 
pálmaolajra!! 

❑ Jane Goodall tanösvény
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Koltán, a „szürke arany”
• A mobiltelefonokban értékes fémek, arany, 

kobalt, ón valamint tantál található.
• A tantált a koltán („szürke arany”) nevű

ércből állítják elő
• Becslések szerint Földünk koltán

készletének 80%-a kelet Afrikában, a 
Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) 
területén található

• Illegális bányászat a gorillák otthonául 
szolgáló  Kahuzi-Biega Nemzeti Park, 
Itombwe Rezervátum, Virunga Nemzeti 
Park (határ)területein

• 2017-ben Ruanda ásvány exportja elérte a 
373M dollárt (2016: 166M), KDK piaci 
részesedését nem lehet pontosan 
meghatározni



2020-ra a koltán kereslet meghaladhatja az évi 1000 tonnát
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FÖLD NÉPESSÉGE (MILLIÁRD) MOBIL TELEFON ELŐFIZETŐK (MILLIÁRD)

71%

Forrás: The Mobile Economy Report 2018, GSM Association (www.gsmaintelligence.com); www.counterpointresearch.com

A mobil telefon felhasználók átlagosan 21 hónaponta cserélik le mobil telefon készüléküket.*



Kelet-Kongó: a „konfliktusos’ ásványok bányászata 
erdőirtással, vízszennyezéssel és az állatvilág pusztításával jár

Phote from: https://wrm.org.uy (World Rainforest Movement)

Észak-Kivu

Súlyosan veszélyeztetett fajok: grauer gorilla és hegyi gorilla
• Grauer gorilla: 1995-ben 17 000 egyed, 2016-ban 3800 egyed (77% ↓) 
• Hegyi gorilla: 1989-ban ~ 620 egyed, 2011-ben: 880 egyed, jelenleg 1000 fölött

„A nemzeti park dolgozóinak megfigyelése szerint 2000 decemberében mintegy 3150 
bányászatból élő család (>10000 fő) költözött a Kahuzi-Biega Nemzeti Park területére. A 
családokat mintegy 300 vadász kísérte, akik a bányákat felügyelő milíciától kapott Kalashnikov
fegyverekkel lőtték az állatokat, hogy élelemként szolgáljanak a bányászok számára. 
Feltételezhetően mintegy 3700 elefántot és 8000 gorillát mészároltak le.”*
Forrás: Report by Fauna & Flora International and the Wildlife Conservation Society (WCS) – 2006
International Gorilla Conservation Programme (http://igcp.org); http://wwf.panda.org
*SA Peterson Biopolicy: The Life Sciences and Public Policy , 2012

© Altor IGCP Goma

https://wrm.org.uy/
http://igcp.org/
http://wwf.panda.org/


Kelet Kongó: a „konfliktusos” ásványok kitermelésének 
humanitárius és emberjogi vonatkozásai

• Védőfelszerelés és munkabalesetek elleni óvintézkedések 
hiánya – gyakori balesetek, egészségkárosító hatás

• Gyermekmunka

• A bányákat a régióban működő fegyveres csoportok 
kontrollálják, a befolyó pénz a konfliktust táplálja

bánya Buryakiri
közelében

Forrás: Hogyan bánjunk a Föld kincseivel? (www.overconsumption.eu, www.vedegylet.hu); Wildlife Conservation Society Report: 
Investigating artisanal mining and bushmeat around protected areas: KBNP and Itomtwe Reserve, Jun 2015

http://www.overconsumption.eu/
http://www.vedegylet.hu/


Szabályozó környezet – Betartható? Ellenőrizhető?

• 2014, US: Dodd–Frank-törvény értelmében a cégeknek „jóhiszeműen” 
és „megfelelő mértékben” kell utánajárniuk a 3TG-készleteik 
származási helyének. 

• 2016, EU: Európai Bizottság rendelettervezete szerint az importált ón, 
tantál, nióbium és arany több mint 95%-a felelős forrásból kell, hogy
érkezzen az Európai Unióba. A szabályozás 2021. január elsejével lép
életbe.

• Az ENSZ szakértői jelentése szerint a kongói és ruandai feketepiacon
olyan hivatalos zárjegyet is lehet kapni, mint amilyennel az igazoltan
tiszta forrásból származó érceket látják el az erre illetékes nemzetközi
szervezetek. Általános jelenség az is, hogy a konfliktuszónákban
bányászott nyersanyagot valamelyik szomszédos országba csempészik, 
utána pedig úgy utazik tovább, mintha Ruandában vagy Angolában
került volna ki a földből. A gyémánttal ellentétben a tantál származási
helyét nem lehet utólag meghatározni.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/19


Mobiltelefonjaink újrafelhasználásával 
csökkenthetjük a szükségletet

• A mobiltelefonoknak jelenleg csupán 7%-a kerül 
újrafelhasználásra 

• 1000 mobiltelefon nyersanyagértéke: €912 tantál, €758 
arany, €147 palládium, €122 ezüst, €90 kobalt, €47 réz

• Gyűjtőpontokat keresünk – tanintézmények, irodaházakat, 
közösségi központok jelentkezését várjuk, ahová 
gyűjtődobozokat telepíthetünk

• Cégek jelentkezését várjuk, akik mobilflottájuk 
lecserélésekor felajánlják számunkra a lecserélt 
mobiltelefonokat

• Várjuk feleslegessé vált mobiltelefonjaikat. 

Kapcsolat: Kádár András, ügyvezető
email: info@janegoodall.hu

A Jane Goodall Intézet összegyűjti, partnere segítségével a telefonokban található fémek 
újrahasznosításával küzd a gorillák és a csimpánzok élőhelyének megmentéséért.

mailto:info@janegoodall.hu


Dr Goodall videoüzenete
„Hasznosítsd újra a mobilodat!” 



Akik már csatlakoztak…

a szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Partnereink:


