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RIO TINTO'NUN 2012 LONDRA OLİMPİYAT OYUNLARININ ORGANİZASYONUNA 
KATILMASINA “HAYIR!” DİYORUZ

Londra Uluslararası Yaz Olimpiyatları'na ve Uluslararası Engelliler Olimpiyatı'na 
Rio Tinto'nun bir şekilde dahil olması konusunda ciddi kaygılar taşıyoruz. Rio 
Tinto gibi çalışanlarının ailelerine ve yerel topluluklara karşı kardeşlik, 
dayanışma ve fair play Olimpiyat ruhunu ihlal eden şirketin bu olimpiyatlara 
sponsor olarak katılımını büyük bir tezat olarak görüyoruz. 

Rio Tinto 2012 Londra Olimpiyatlarının sponsorluğunu yapan bir şirket olmaktan 
öte Londra Olimpiyatları madalyalarının metalinin %99'unu sağlıyor. Şirket 
pervasız ve ayıplanacak işçi-sendika karşıtı tutum ve uygulamalarıyla 
madalyaları lekeliyor. Madalyaların yapımında kullanılan altın ABD'nin Utah 
kentindeki Rio Tinto maden işletmesinde çıkarılıyor. 

Rio Tinto kendisini kamuoyuna ve yatırımcı çevrelere sürdürülebilir gelişmeye 
adamış sorumluluk sahibi ve etik kurallara uyan bir şirketmiş gibi gösteriyor. 
Ancak şirketin sicili hiç de öyle değil. Rio Tinto dünyanın her yerinde çevreye 
zarar verme, insan hakları ihlalleri ve sendikal hak ihlalleri gibi iddialarla eleştiri 
ve dava konusu oldu. 

Aşağıda Rio Tinto'nun sabıkalarla dolu sicilinden bir kaç örnek bulacaksınız



•Endonezya'da bulunan Kelian Altın Madeni'nde yerel su kaynaklarının 
kirlenmesi, vatandaşların zorla tahliyesi ve insan hakları ihlalleri. 

•Rio Tinto yöneticileri rüşvet ve ticari sırların çalınması konusunda Çin'de 
mahkemelerce suçlu bulundu ve uzun hapis cezalarına mahkum oldular. 

•ABD'de Utah, Michigan ve Wisconsin'de bulunan madenlerde çevre kirliliği ve 
çevreye zarar.

•Namibya, Madagaskar ve Kamerun'da bulunan madenlerde çevreye ve topluma 
saygı duyulmaması.

•Endonezya Batı Papua'da Grasberg'de muazzam çevre tahribatı ve ağır insan 
hakları ihlalleri iddiaları.

•Boron, Kaliforniya ve Alma Quebec'te son iki yıl içinde işçilere lokavt 
uygulanması.

Petrol-İş, Rio Tinto'nun fütursuzca işlediği bu adaletsizliğe göz yumamaz. En 
nitelikli genç sporcuları bu soylu spor etkinliğine katılmaya hazırlarken Ulusal 
Olimpiyat Komitesini bu gerçekleri dikkate almaya çağırıyoruz. Sizden 
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin dikkatini bu konuya çekmenizi, Rio Tinto'nun 
devre dışı bırakılmasını ve olimpiyat madalyalarının utanç madalyası değil gurur 
madalyası olmasını sağlamanızı istiyoruz. 

Alma, Quebec maden işçilerini haklı mücadelelerinde destekliyoruz. Sorun 
çözüme kavuşuncaya kadar her türlü dayanışma ve desteği sunacağız.
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