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Betreft: Verzoekschrift 0327/2010, ingediend door Maria Grazia Brunero (Italiaanse 
nationaliteit), over de extractie van aluminium door het mijnbouwbedrijf Vedanta 
in India die een grote wissel trekt op de leefomgeving van de Dongria Kondh-
stam

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener luidt de noodklok over de activiteiten van mijnbouwbedrijf Vedanta in India, dat van 
plan is een dagbouwmijn voor bauxiet te openen die volgens haar de leefomgeving van de 
Dongria Kondh-stam bedreigt. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Indieners spreken in naam van de Dongria Kondh-stam die, volgens hen, wordt bedreigd door 
de geplande opening van een bauxietmijn. De indieners verwijzen in dit verband naar een 
vermeende inbreuk op een (niet nader gespecificeerde) uitspraak van het Hooggerechtshof en 
activiteiten van sommige aandeelhouders van het betrokken bedrijf in Londen.

Deze kwestie werd reeds onder de aandacht van het Parlement gebracht en ook de Commissie 
is er zich terdege van bewust en volgt de situatie nauwgezet. Ze kan op aanzienlijke 
mediabelangstelling rekenen en er wordt via het internet campagne gevoerd. Volgens de 
laatste berichten wordt het mijnbouwbedrijf verplicht zich terug te trekken. Dit lijkt de 
bezorgdheid van de indieners in dit specifieke geval weg te nemen.
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Ter informatie van de leden van de Commissie verzoekschriften wenst de Commissie 
nogmaals te herhalen dat ze in de betrekkingen met de Indiase overheid de mensenrechten -
met inbegrip van de rechten van minderheden, geregistreerde kasten en stammen - vanuit een 
brede context benadert. Dit doet ze om het effect van de besprekingen in het kader van de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en India, en ook in andere verbanden, zo groot mogelijk 
te maken."


