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in feite voor dezelfde uitdagingen als de
diamantindustrie. Het grote verschil is
dat er bij kleuredelstenen geen gecentra
liseerde marketing en prijscontrole
bestaat. Ongeveer 80% van de productie
is niet gereguleerd en vindt gefragmen
teerd plaats in veel verschillende landen;
vaak door lokale mijnwerkers in derde
wereldlanden die hun geluk beproeven en
niet de middelen hebben om te investe
ren.

Figuur 2. In Brazilië is de Belmont mijn in
ltabira [Minas Gerais) een voorbeeld van
een milieuvriendelijk operatie, waarbij
zuivering en hergebruik van water en
herbebossing belangrijk zijn.

Goede initiatieven

Brazilië produceert 100 verschillende
edelsteensoorten en variëteiten, waar
van ongeveer 80% geëxporteerd wordt
{figuur 1]. Tegelijkertijd groeit de lokale
markt voor kleurstenen sterk door de
groter wordende groep consumenten met
een (boven)modaal inkomen. In de hele
juwelen- en edelstenensector werd in
2010 voor 6,5 miljard dollar verkocht
(waarvan 2,8 miljard dollar door juwe
liers). en werd er voor 2,2 miljard dollar
geëxporteerd (dit was 1,7 miljard in
20091.

_

_
24�1 �
© Fed era tie Goud e n Zilver / Edelmetaa l

Ethisch en milieuvriendelijk
Naast het promoten van eigen merken
doet Brazilië veel aan het versterken van
de positie van kleine mijnmaatschappijen
en het ontwikkelen van lokale slijpcentra.
Daarbij ligt een sterk accent op het ont
wikkelen van programma's voor 'ethi
sche' en milieuvriendelijk gewonnen
edelstenen, met name ingegeven door de
toenemende bedreiging van het
Amazonegebied door de continue zoek
tocht naar meer grondstoffen.
De gehele kleursteensector staat hierbij

Gelukkig bestaan er veel initiatieven om
hier verandering in te brengen. Hiervan is
ook al een aantal malen eerder melding
gemaakt in Edelmetaal. Gemfields bij
voorbeeld is actief in het mijnen van sma
ragd en amethist in Zambia. Het bedrijf
werkt samen met de regering, dat voor
25% mede-eigenaar is, ondersteunt
lokaal scholen, medische klinieken en
organische tuinbouw. Daarnaast wordt
ernaar gestreefd het milieu minimaal te
belasten, door herbebossing toe te pas
sen en oude mijnputten op te vullen met
water en vis. Volledige openheid over
resultaten en strategieën en ondersteu
ning van certificering dienen om een
systeem van garanties te kunnen opzet-

