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A LafargeHolcim reagál a Szíriával kapcsolatos vizsgálatra 

 

 

2016 folyamán számos olyan cikk jelent meg, amelyek a LAFARGE korábban Szíriában üzemeltetett gyárának 

működésével kapcsolatosan állításokat fogalmaztak meg. Ezek kifejezetten arra vonatkoztak, hogy a vállalat 

dolgozói 2013-ban kapcsolatban álltak bizonyos fegyveres csoportokkal és szankcionált felekkel, amíg a gyár 

végleges kiürítésére sor nem került 2014 szeptemberében. 

 

Ahogy azt már ezen állításokra korábban válaszolva közöltük, a vállalat független belső vizsgálatot 

kezdeményezett az Igazgatótanács Pénzügyi és Audit Bizottságának felügyeletével. A vizsgálat eredményei azt 

mutatják, hogy Szíriában a politikai helyzet romlása komoly kihívásokat támasztott a gyár működése és dolgozói 

biztonsága szempontjából. Ezen kihívások közé tartoztak a munkavállalók biztonságának fenyegetettsége és a 

gyár működéséhez, valamint a termékek forgalmazásához szükséges ellátás biztosításának megszakadása. 

 

Időnként különböző fegyveres csoportok ellenőrizték a gyár körüli területeket, vagy törekedtek arra. A vizsgálatok 

alapján úgy tűnik, hogy a helyi leányvállalat harmadik felek számára biztosított pénzügyi forrásokat, hogy 

jussanak egyezségre számos ilyen fegyveres csoporttal, beleértve szankcionált feleket is, annak érdekében, hogy 

folytathassák a gyár üzemeltetését, valamint biztonságos ki-és bejutást biztosítsanak a munkavállalóknak és a 

szállítmányoknak. A vizsgálatok során teljes bizonyossággal nem sikerült megállapítani, hogy az említett 

harmadik feleken túl kik voltak a források végső kezdeményezettjei. 

 

Visszatekintve, a gyár működésének folytatásához szükséges intézkedések elfogadhatatlanok voltak. Úgy tűnik, 

a szíriai műveletekért felelős személyek abban a hitben voltak, hogy a cég és a dolgozók legjobb érdekeinek 

megfelelően cselekedtek. Azonban a vizsgálatok során súlyos, döntéshozatallal kapcsolatos hibák derültek ki, 

amelyek nem egyeztethetőek össze az érvényben levő magatartási kódexszel. 

 

A korábbi LAFARGE érdekeltségek Szíriában a kérdéses időszakot illetően veszteséggel működtek, és a Csoport 

értékesítési forgalmának kevesebb, mint 1 %-át képviselték. 

 

A belső vizsgálat és eredményeinek következményeként az Igazgatótanács számos döntést hozott. Első körben 

jóváhagyta egy új Etikai, Integritási és Kockázati Bizottság felállítását, melyet a Csoport Operatív Vezetőségének 

egy tagja felügyel. A további intézkedések között található - a Csoport utóbbi években tett erőfeszítéseit 

folytatandó - egy külső tanácsadó segítségével kidolgozott, sokkal szigorúbb kockázat-felmérési eljárás 

alkalmazása, mely kifejezetten a nagy kockázatot jelentő harmadik felekre és vállalati üzletfelekre koncentrál. A 

határozatok között szerepel továbbá a korlátozandó felek szűrésére szolgáló program kidolgozása, új szankciók 

és export-ellenőrzési program elfogadása, valamint további intézkedések az elvégzett benchmarking gyakorlat 

alapján. Az Igazgatótanács az ügyvezető igazgatóság tagjait ezen intézkedések szigorú bevezetésére utasította, 

amelyek tovább erősítik és támogatják a korszerű, a legjobb gyakorlatokon alapuló, jogszerűen és etikusan 

működő szervezetet és folyamatokat. Ez egyértelművé teszi, hogy - függetlenül az üzemeltetési nehézségektől - 

nem lehet kompromisszumot kötni sem a megfelelőséget, sem az előírások betartását illetően, amelyeket 

egyértelműen leír a vállalat magatartási kódexe. 

 

A jelenleg hozzáférhető információk alapján nincs jele annak, hogy az említett vádaknak kedvezőtlen pénzügyi 

következményei lesznek a Csoportra nézve. 
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Az említett tevékenységeket illetően büntetőjogi következményekkel járó feljelentéseket tettek Franciaországban. 

Ezeket az eljárásokat a titoktartás szabályainak betartásával folytatják le; ezekben sem a LAFARGE SA, sem 

valamely partnercége nem vesz részt. Az eljárásokra tekintettel a cég nem fog további nyilatkozatot tenni a 

megállapításokkal, sem az egyes felek érintettségével kapcsolatban. 

 

 

A LafargeHolcim-ról 

 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 

világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 

adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 

projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 

nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Mivel az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre 

és a bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen 

elköteleződve a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden régióban vezető szereppel bíró 

LafargeHolcim több mint 80 országban mintegy 90.000 munkavállalót foglalkoztat és fejlődő, valamint fejlett 

piacokat kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 

 

További információ: www.lafargeholcim.com 

 

A LafargeHolcim Szíriában 

 

A cementgyárak a termékek és előállításuk természetéből adódóan az általuk kiszolgált értékesítési területeken 

vagy azok közelében találhatók. Bizonyos helyeken ez jól látható kihívásokat jelent. Szíria e helyek közé tartozik. 

A LAFARGE majdnem három éven át egy közel 680 millió dollárba kerülő cementgyár építésén dolgozott 

Szíriában. A gyár 2010 májusában kezdte meg működését, és az ott élő közösségek számára jelentős 

foglakoztatási lehetőséget jelentett, mely egész Szíria-szerte biztosította a cementet a különböző közösségeknek 

otthonaikhoz, vállalkozásokhoz, az útépítéshez és más hasonló célokra. A politikai helyzet Szíriában szinte már a 

gyár megnyitásától kezdve folyamatosan rosszabbodott, és a gyár, valamint dolgozóink munkájának és 

biztonságának biztosítása nagyon komoly kihívásokat jelentett. Ezek közé a kihívások közé tartozott a gyár 

működéséhez és a termékek forgalmazásához szükséges ellátás akadályozása, valamint a munkavállalóink 

biztonságának fenyegetettsége. Időnként bizonyos fegyveres csoportok uralták a gyár körüli területeket, vagy 

törekedtek rá. A gyár környékén fennálló körülmények egyre rosszabbodtak, végül tarthatatlanná váltak, melynek 

következtében a LafargeHolcim arra kényszerült, hogy 2014 szeptemberében elhagyja a gyárat, a munkavállalóit 

pedig - akiknek a LafargeHolcim által biztosított munkájuk a megélhetésük forrása volt - elbocsássa. A Csoport 

azóta nem próbálkozott a termelés újraindításával ezen a területen. 

 

Fontos jogi nyilatkozat – előretekintő megállapítások 

 

Jelen dokumentum előretekintő megállapításokat tartalmaz. Ezen megállapítások nem tekinthetők az 

eredmények vagy bármilyen más teljesítménymutató előrejelzésének, hanem inkább trendeknek vagy céloknak, 

adott esettől függően, a tervekre, kezdeményezésekre, termékekre, megoldásokra és szolgáltatásokra, ezek 

kidolgozására és potenciáljára vonatkozóan. Habár a LafargeHolcim úgy véli, hogy az előretekintő 

megállapításokban megfogalmazott kilátások ésszerűen feltételezhetők a jelen dokumentum publikálásakor 

rendelkezésükre álló adatok alapján, ugyanakkor figyelmeztetni kívánja a befektetőket, hogy ezek a nyilatkozatok 

http://www.lafargeholcim.com/
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nem adnak garanciát a jövőbeli teljesítményre. A valós eredmények jelentősen eltérhetnek az előretekintő 

megállapításokban megfogalmazottaktól a különböző kockázati és bizonytalansági tényezők következményeként, 

amelyek nehezen jelezhetők előre, és általában a LafargeHolcim hatáskörén kívül esnek, beleértve többek között 

a LafargeHolcim honlapján (www.lafargeholcim.com) elérhető éves beszámolóban körvonalazott kockázatokat, 

valamint a piaci feltételekkel és a terveink megvalósításával kapcsolatos bizonytalanságokat. A fentiek alapján 

tehát kérjük, ne hagyatkozzon az előretekintő megállapításokra. A LafargeHolcim nem vállalja, hogy aktualizálja 

ezeket az előretekintő megállapításokat. 
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