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Belgisch Nationaal Contactpunt  

voor de OESO-Richtlijnen  

voor multinationale ondernemingen 

 

Opvolging van de specifieke zaak “KAWAMA”  
21 september 2015 
Finaal communiqué van het Belgisch Nationaal Contactpunt  
 

Het Belgisch NCP heeft de opvolging gedaan van het dossier “Kawama”-RDC ingevolge de aanbevelingen in 

haar  communiqué van 12 februari 2013 en  naar aanleiding van het rapport van Amnesty International (24 

november 2014).  

Dit dossier werd ingediend in 2012 door FIDH (International Federation of Human Rights), ACIDH (Action 

Against Impunity for Human Rights) en RAID (Rights & Accountability in Development) in verband met de 

goedkeuring van en de deelname aan de vernieling van enkele honderden huizen in de dorpen Kawama en 

Lukuni-Gare, grenzend aan de mijn van Luiswishi die geëxploiteerd wordt door de Compagnie Minière du 

Sud Katanga (CMSK) of the Entreprise Générale Malta Forrest (EGMF) en dit op 24 november 2009.  

Vergaderingen met de groep Forrest, en met Raid vonden plaats respectievelijk in februari en maart 2015.  

Uit de contacten met de groep Forrest is gebleken dat ze de aanbevelingen vermeld in het communiqué  
voor een aantal acties ten gunste van de lokale bevolking in Kawama, hebben uitgevoerd.  
Het gaat over volgende acties :  

- Het herstellen van de toegang tot drinkbaar water ; 
- De voortzetting van de activiteiten van de kraamkliniek van Kawama ; 
- De bouw van een gezondheidscentrum/apotheek ten bate van de gehele bevolking van het dorp. 

 
Bovendien heeft de groep een ethische code “Governance, ethics and responsibility of the Groupe Forrest 
International and its affiliates.”  Deze vormen een belangrijke leidraad voor hun toekomstige internationale 
activiteiten en zijn in lijn met de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen zoals herzien in 
2011.  
 
Het overleg met RAID heeft geen nieuwe tastbare elementen opgeleverd. 

 

Aangezien het bedrijf niet meer betrokken is bij de uitbating van de mijn van Luiswishi en gezien de 

annbevelingen vermeld in het communiqué van 12 februari 2013 door de groep Forrest werden uitgevoerd, 

wordt het dossier afgesloten. 
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