Pół miliona dolarów kary za
import słodzików ze stewii od
chińskiej
firmy,
która
wykorzystuje do produkcji
obozy pracy przymusowej

Amerykańska firma Pure Circle została ukarana grzywną w
wysokości 575 000 dolarów od amerykańskiej służby celnej i
granicznej (CBP) za import sproszkowanych produktów
słodzących, które zostały wyprodukowane przy użyciu
przymusowej pracy więźniów w komunistycznych Chinach.
Już w czerwcu 2016 roku, transport stewii, słodzik
niskokaloryczny, z Chin do Pure Circle został skonfiskowany
przez CBP z powodu ustawy, która zakazuje importu produktów
wytwarzanych przez pracowników przymusowych. Stewia jest
używana przez firmy produkujące napoje gazowane jako słodzik w
ich produktach.
Przesyłka została przejęta po tym, jak CBP otrzymało
informację, że chińska firma Pure Circle kupiła stewię od
Inner Mongolia Hengzheng Group Baoanzhao Agricultural and
Trade, LLC, korzystającej z pracowników przymusowych. Po
wstępnym zatrzymaniu CBP stwierdziło, że Pure Circle
sprowadziło co najmniej 20 innych dostaw proszku stewii z
Hengzheng Group.
Pure Circle zakwestionowało ten zarzut, stwierdzając, że

posiada całą dokumentację niezbędną do udowodnienia, że nie
otrzymali swoich produktów od firmy, która korzysta z pracy
przymusowej.
„W ramach swoich obowiązków w zakresie egzekwowania prawa
handlowego CBP będzie pociągać firmy do odpowiedzialności za
import towarów wyprodukowanych przy użyciu pracy przymusowej”
– powiedziała Brenda Smith, zastępca komisarza Biura Handlu
CBP w oświadczeniu.
W ramach ugody Pure Circle powiedziało, że nie przyznają się
do żadnej odpowiedzialności i zgodzili się jedynie zapłacić
pół miliona grzywny, aby zakończyć długotrwałe i kosztowne
śledztwo.
„Zdecydowanie odparliśmy zarzuty i dostarczyliśmy istotne
dowody obalające twierdzenie CBP z 2016 r., że do produkcji
stewii, którą pozyskujemy z Chin, wykorzystano pracę
przymusową” – powiedział rzecznik firmy w oświadczeniu.
Ugoda CBP z Pure Circle stanowi pierwszy przypadek ukarania
firmy na mocy Ustawy o ułatwieniach w handlu i egzekwowaniu w
handlu z 2015 r., która zakazuje importu towarów wykonanych w
całości lub w części przy użyciu różnych rodzajów pracy
przymusowej, w tym pracy więźniów i niewolniczej pracy dzieci.
Jeśli firma zostanie obciążona przez CBP nakazem zatrzymania,
może zdecydować się na przekierowanie przesyłki i sprzedaż
swoich produktów w innym kraju lub spróbować spierać się z
CBP, przedstawiając dokumentację potwierdzającą ich rację.

Inne firmy stoją przed groźbą korzystania z pracy
przymusowej
CBP celuje również w wiele innych firm ze względu na
wykorzystywanie przez nie pracy przymusowej. Od września 2019
roku agencja wydała 11 nakazów zatrzymania w związku z
podejrzeniami, że niektóre towary zostały wykonane przy użyciu
pracowników przymusowych.

W czerwcu został zablokowany transport przedłużanych włosów i
akcesoriów wartych ponad 800 000 USD, ponieważ pochodził z
Xinjiang w Chinach.
Firma, Lop County Meixin Hair Product Co., odmówiła
komentarza, ale rzecznik chińskiej ambasady zaprzeczył
zarzutowi, stwierdzając, że jest on „zarówno fałszywy, jak i
złośliwy”.
W dniu 1 lipca urzędnicy CBP w Newark w stanie New Jersey
zatrzymali przesyłkę produktów i akcesoriów z Xinjiang w
Chinach w związku z zarzutami, że niektóre z ich produktów
mogą być produkowane w ramach pracy przymusowej i
więzienia. CBP uważa nawet, że niektóre z ich akcesoriów
zostały wyprodukowane z prawdziwych ludzkich włosów,
najprawdopodobniej siłą uzyskanych od więźniów ujgurskich.
W zeszłym miesiącu kilka przesyłek z malezyjskiej firmy
produkującej rękawice medyczne Top Glove Corporation –
nawiasem mówiąc największego dostawcy rękawic medycznych na
całym świecie – zostało zatrzymanych z powodu podejrzeń o
praktyki przymusowej pracy w dwóch jej spółkach zależnych. CBP
twierdzi, że spółki zależne Top Glove wykorzystują niewolę za
długi i agresywną rekrutację pracowników migrujących do
produkcji swoich produktów.
Również w zeszłym miesiącu CBP wydało moratorium na wszystkie
porty, jeśli chodzi o wejścia z importowanymi towarami
pochodzącymi od chińskiej firmy odzieżowej Hero Vast Group, w
oparciu
o
informację,
że
ich
produkty
zostały
wyprodukowane przy użyciu siły roboczej więźniów.
Według Human Trafficking Institute, towary o wartości ponad
400 miliardów dolarów, które trafiają na rynek USA, są
prawdopodobnie w całości lub częściowo wyprodukowane w wyniku
pracy przymusowej.
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