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Brillantslebet rund diamant på 2,78 carat fra Rogel & Co.
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Kampen mod
konfliktdiamanter
fortsætter
På CIBJOs kongres, der blev afholdt i marts 2007 i Cape Town,
Sydafrika, var De Beers’ formand Nicky Oppenheimer hovedtaler.
Det, som lå ham mest på sinde var, at branchen skal stå sammen i
arbejdet med at holde konfliktdiamanter, de såkaldte bloddiamanter, borte fra markedet.
af henriette møller. Foto: Robert Weldon og Niels Ruddy Hansen

bevågenheden omkring konfliktdiamanter er stor,
og organisationer som CIBJO, EU, Amnesty International og Human Rights Watch, som alle kæmper
imod de kræfter, der omsætter diamanter til våben
og krig, har blandt andet fået vind i sejlene, efter at
filmen Blood Diamond – med blandt andre Leonardo DiCaprio på rollelisten – fik præmiere.
Imidlertid er der fortsat meget at gøre, som Nicky
Oppenheimer i sin tale også pointerede: – Diamanter, ædelmetaller og smykker er stadig sårbare over
for kriminelle og terrorister i deres søgen efter nye
veje til at skaffe penge og renvaske deres aktiviteter.
Regeringerne lovgiver, man undersøger og retsforfølger, og der har været bemærkelsesværdige resultater her i Sydafrika. Men vi må alle deltage i kampen
for at beskytte vores forretning.

Branchen skal tage vare
på sit omdømme
I sin tale fremhævede Nicky Oppenheimer ligeledes konfliktdiamanternes potentielle trussel imod
den samlede diamantbranches omdømme: – Et godt
omdømme er, som vi ved, vanskeligt at opnå, men
meget let at miste. Vores omdømme som industri er
af største vigtighed. Som leverandører af luksusvarer
er vi fuldstændig afhængige af forbrugerne, der har
mange alternativer at bruge deres penge på. I vores
moderne verden er den måde, ting opfattes på, ofte
vigtigere end realiteterne. Der skal kun en enkelt
hændelse til for at plette hele vores industri og offentlighedens bedømmelse af os. Alle de gode ting,
vi gør, kan forsvinde på et øjeblik.
Niels Ruddy Hansen fra den danske guldsmedebranche er enig med Nicky Oppenheimer i, at det er af
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os (…) som vil lide, men meget vigtigere er det, at millioner af mennesker verden over, som er afhængige
af vores industri for at have et levebrød, også vil lide.
Den negative indflydelse på økonomien i de lande,
der er afhængige af indtægterne fra guld og diamanter, ville være ødelæggende. Nogle af dem kæmper
stadig for at komme på fode igen efter år med konflikter.
– Det er derfor, jeg beder om, at branchen igen går
sammen i nye anstrengelser for at sikre og værne om
vores branche. Vi skal arbejde tættere med de relevante myndigheder for at identificere og rapportere
enhver forseelse. Der må ikke være tvivl om, at det
vi i branchen gør, er absolut korrekt og passende (…)
Dem, der arbejder upåagtet de love og regler, som styrer vores forretning er simpelthen vores fjender, og de
har muligheden for at ødelægge vores forretning.
De Beers’ formand Nicky Oppenheimer taler på CIBJOs kongres
i Cape Town.

vital vigtighed for branchen at sikre kunderne imod
konfliktdiamanter: – Vi er som medlemmer af CIBJO
og EU forpligtede til og interesserede i at følge op på
Kimberley-processens arbejde og sørge for, at de diamanter, der sælges i danske guldsmedeforretninger
ikke har en fortid som betaling for frygtelige krige
på det afrikanske kontinent. Vi er i branchen meget
opmærksomme på problemet, og for at bevare vores
gode ry, skal vi selvfølgelig sikre høje etiske standarder for vores produkter.
Konfliktdiamanter truer
mennesker over hele verden
Det er imidlertid ikke kun diamantindustrien i den
vestlige verden, der risikerer at tabe både penge og
anseelse, hvis man ikke sikrer forbrugerne imod
konfliktdiamanterne. – Jeg har ofte ved tidligere lejligheder talt om det ansvar, vi bærer, og jeg er meget
opmuntret over den måde, den organiserede diamantbranche (…) har forenet sig og skabt en politik
med nul-tolerance for konfliktdiamanter og dem, der
handler med dem, udtalte Nicky Oppenheimer.
– Ikke desto mindre er vi kun så stærke som det
svageste led blandt os, og hele forsyningskæden fra
minerne til detailhandelen kan blive ødelagt af tankeløse eller egenrådige aktioner fra personer, hvis
eneste motivation er grådighed. Da er det ikke kun

Garantier gavner kunderne
og branchen
Nicky Oppenheimer sluttede sin tale på CIBJOs kongres med at opfordre alle i branchen til at følge op på
det arbejde, Kimberley-processens medlemmer har
sat i gang. – Der må nye bestræbelser til for at sikre,
at vi og vores leverandører bruger garanti-systemet,
som er branchens forpligtelse i Kimbley-processen.
Det er en vigtig del af vores forsvar mod dem, der
påstår, at branchen ikke gør nok. Det er så enkelt at
bede om garanti fra leverandøren (…) Jeg kan ikke
forstå, hvorfor nogen, som driver en lovlig og legitim
forretning, ikke kan se det som en positiv kommerciel fordel at være i stand til at vise deres kunder,
at deres varer er uplettede af konflikter, organiseret
kriminalitet og terrorisme!
Fakta om Konfliktdiamanter
og Kimberley
Konfliktdiamanter er uslebne diamanter, som oprørsbevægelser bruger til at finansiere deres væbnede kamp mod legitime regeringer. Konflikterne
er ofte voldsomme og blodige og udspilles for det
meste på civilbefolkningernes bekostning. Derfor
kaldes stenene også konfliktdiamanter. I lande
som Angola, Congo, Elfenbenskysten, Liberia og
Sierra Leone har konfliktdiamanter givet næring
til nogle af de blodigste konflikter, Afrika har været vidne til.

