Geachte….,
Vorig jaar publiceerde Amnesty International het rapport “This is what we die for: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo (DRC) Power the Global Trade in Cobalt”.  Daarin werd aangetoond dat grote elektronicabedrijven er niet in slaagden om een basiscontrole uit te voeren om er zeker van te zijn dat in hun producten geen kobalt werd gebruikt, gedolven door kinderarbeiders. 
Uit het rapport van Amnesty International bleek dat volwassenen en kinderen die soms slechts zeven jaar oud waren in risicovolle omstandigheden werkten in artisanale kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Een jongen – Paul – vertelde Amnesty dat hij pas 12 jaar was toen hij dikwijls tot 24 uur ononderbroken werkte in een ondergrondse tunnel om kobalt boven te halen. Hij ontving daarvoor 1 tot 2 dollar per dag. In het rapport staat dat de kobalt, die op deze manier ontgonnen werd, uiteindelijk gebruikt wordt in de lithium-ion batterijen die gebruikt worden in smartphones, laptops, elektronische apparaten en elektrische voertuigen.
Op 15 november publiceerde Amnesty International een vervolg op het rapport, getiteld “Time to Recharge”. Daarin wordt nagegaan in welke mate de controle op de oorsprong van de kobalt verbeterd is bij een aantal grote elektronicabedrijven.
Het goede nieuws is dat meer bedrijven bereid zijn om hun toeleveringsketen van kobalt te onderzoeken en dat ze bereid zijn om toe te geven dat er grote problemen zijn die niet langer kunnen worden genegeerd.  Een aantal bedrijven hebben al een flinke stap gezet; een aantal andere hebben nog een lange weg te gaan. We mogen aannemen dat bedrijven die bezig zijn met de technologie achter de ‘schone energie revolutie’ willen geassocieerd worden met duurzaamheid en niet met mensenrechtenschendingen. Dat besef en de toezeggingen/beloftes hebben zich nog te weinig vertaald in effectieve ingrepen in de totale productieketen.
Amnesty International besluit dan ook dat nog te veel grote bedrijven er niet in slagen hun toeleveringsketen afdoende, volgens internationaal erkende normen, te onderzoeken op mensenrechtenschendingen. 
Amnesty International roept bedrijven op om hun toeleveringsketen te onderzoeken, zeker waar het gaat om de  levering van kobalt, en om te bewijzen dat ze mensenrechtenschendingen aanpakken.
Als klant van uw bedrijf is het belangrijk dat ik weet dat de producten die ik koop niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen. 
Ik vraag dan ook dat uw bedrijf op zijn website het volgende opneemt :
	Welke mensenrechtenschendingen (of risico’s daartoe) uw bedrijf vond in de toeleveringsketen van kobalt. Dit zou heel specifiek moeten zijn;

Welke stappen uw bedrijf ondernomen heeft om de informatie te verifiëren;
Als uw bedrijf mensenrechtenschendingen (of risico’s daartoe) vaststelde in de toeleveringsketen, vermeld dan de stappen die werden gezet om die aan te pakken (vb. samenwerking met regeringen, leveranciers,…);
	Geef de namen van de kobaltsmelterijen of -raffinaderijen in de toeleveringsketen van uw onderneming (en waar die zich bevinden). Geef ook een inschatting van hun ‘due-diligence’ procedures en gewoontes. 
Dit is te belangrijk om te negeren. Uw bedrijf moet dringend actie ondernemen
Met de meeste hoogachting
Deze brief kan je versturen naar ondernemingen die beter presteren en blijk geven van goodwill maar tekortkomingen vertonen op het vlak van openheid en remediëring, zoals BMW, Tesla, HP Inc, Dell, LG Chem, Volkswagen 
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