
maak IT 
groen 

Wil je Weten hoe jij kunt helpen om it groener  
te maken? kijk dan op WWW.makeitfair.org

“Ik heb me vaak 
afgevraagd waarom 
ze hun elektronica 
afval hiernaartoe 
sturen. Blijven de 
kinderen in Europa 
ook weg van school om 
computers en TV’s te 
slopen voor geld?”
Paa Kwesi, 17, Ghana

Wat moet je doen als je mobieltje kapot gaat? Of je computer 
ermee ophoudt? ieder jaar gooien We met z’n allen 50 miljoen 

ton elektronica afval Weg. Daarmee kun je één miljoen 
vrachtwagens vullen. Als je die allemaal achter elkaar zet, krijg je 
een file rond de halve aardbol.

dat is ongelofe-

lijk veel. Maar 
wat er daarna 
met dat afval 
gebeurt – dat vol 
zit met gevaar-

lijke en giftige 

chemicaliën – is 
nog veel 
ongelofelijker.

Van alle elektronische apparaten 
die wie ieder jaar weggooien, wordt 
maar 25% op een verantwoorde 
manier verwerkt. Een deel van het 
elektronica afval beland tussen 
het huisvuil. Daarnaast worden 
miljoenen tonnen afval illegaal 

gedumpt in afrika en azië, met 
verwoestende gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid.

In Ghana werken kinderen van acht jaar vaak 12 
uur per dag op stortplaatsen van giftig elektronica 
afval. Ze slopen oude computers en verzamelen 
de bruikbare onderdelen. Zonder beschermende 
kleding worden ze blootgesteld aan zeer giftige 

chemicaliën, die ernstige gezondheidsproble-

men veroorzaken. Op topdagen verdienen ze $ 1, 
maar soms ook helemaal niets. 

Het illegaal dumpen van elektronica afval beschadigt niet 

alleen de gezondheid van kinderen; het is ook een verspilling 

van natuurlijke grondstoffen. Als onze oude mobieltjes en 
laptops goed worden verwerkt, kunnen veel van de edelmetalen 
worden gerecycled. door meer hergebruik hoeven minder 

nieuWe grondstoffen  aan de aarde te Worden onttrokken. 
En is er dus minder lange-termijn schade voor onze aarde.

maak IT groener
‘Groene IT’ (informatie Technologie) is de nieuwste trend binnen 
de elektronica industrie; iedereen wil meedoen. Het probleem is 
dat sommige bedrijven zichzelf al ‘groen’ noemen als ze een paar 
energiezuinige producten of diensten aanbieden. Maar makeITfair 
vindt dat niet groen genoeg!

Elektronicabedrijven leggen zich 
inmiddels toe op allerlei groene 
innovaties – sommigen willen het gebruik 
van giftige chemicaliën terugdringen, 
anderen zoeken naar een efficiënter 
energieverbruik. Maar voor het maken 
van een echt groen product moeten al 
die innovaties worden samengebracht in 
één productieproces. Ook de mijnbouw 
mag niet worden vergeten.

En nu gaat het om jou! Jonge 
consumenten die ‘groene’ 
producten eisen, zullen de 
elektronicagiganten ervan 
overtuigen dat er vraag is naar 
milieuvriendelijke producten die 
onze planeet niet verwoesten 
– en die de gezondheid van de 
komende generaties niet zal 
beschadigen.

Nintendo en Microsoft moeten groener 
worden, en daarvoor moeten wij in actie 
komen! De twee multinationals staan onderaan 
de Greenpeace lijst; ze hebben nog een lange 
weg te gaan voordat de productie van hun best 
verkopende producten groen is – of daar zelfs 
maar in de buurt komt. Zie jij inmiddels rode 
vlekken van al dit gedoe? Log dan in op onze 
website en stuur nu een e-mail naar de bazen 

van nintendo en microsoft. En zorg voor 
eerlijke en groene IT voor iedereen!
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deze publicatie is tot stand gekomen met 
steun van de europese Unie. Uitsluitend 

sOMO is aansprakelijk voor de inhoud 
van deze publicatie, die op generlei 

wijze de standpunten van de europese 
Unie weergeeft.

GedrUKT OP Fsc PaPier

Maart 2009

Kijk uit naar meer makeITfair folders over verschillende 
aspecten van de elektronica industrie en sluit je aan bij  
de makeITfair campagne op

www.makeITfair.org
contact:

SOMO
Coördinator makeITfair

Sarphatistraat 30
1018 GL Amsterdam

Tel: +31 (0)20 639 12 91
info@makeitfair.org
www.makeitfair.org 

gebruikdesign e-afval

er worden minder 
grondstoffen 
verbruikt, en meer 
metalen gerecycled

Je zou niet denken dat goud op straat ligt. Maar oude mobieltjes en computers 
bevatten een schat aan goud, platina en andere edelmetalen. In iedere 
telefoon zit maar een beetje, maar bij elkaar bevatten de telefoons die alleen 
al in 2007 verkocht werden 29 ton goud. Het goede nieuws is dat meer dan 95% 
van het goud en andere edelmetalen gerecycled kan worden door gespeciali-
seerde bedrijven. Daarom is het zo belangrijk dat de apparaten op een 
professionele manier gerecycled worden, en niet illegaal naar andere 
continenten worden verscheept. 

Het grote probleem is dat er zo weinig wordt gerecycled. Een studie van Nokia 
uit 2008 laat zien dat maar 3% van de mensen hun mobiele telefoon aanbiedt 
voor recycling. Bijna de helft van al onze oude telefoons ligt ergens in een la en 
wordt nooit meer gebruikt.

Waarom nog langer de goudvoorraden van Afrika en Azië plunderen? Die 
grondstoffen kunnen we besparen door goud te gebruiken dat voor het 
oprapen ligt het goud in onze eigen mobieltjes. Daarvoor hoef je alleen maar  
je oude telefoon terug te brengen naar de winkel waar je hem kocht. Of breng 
hem naar een inzamelpunt voor elektronica afval in je woonplaats.

Kapotte computers, 
verspilDe levens

Iedere morgen om 6 uur gaat de zestienjarige Ibrahim Harun naar de 
enorme vuilstortplaats in Accra, de hoofdstad van Ghana. Op deze 

giftige plek sloopt hij 12 uur per dag oude computers met behulp van 
stenen. Met zijn blote handen trekt hij de koperdraden eruit, waarna hij 

boven een open vuur het plastic dat er omheen zit wegbrandt. Alle 
overige onderdelen worden gedumpt in de rivier of op velden vlakbij. 

ibrahiM

Goud ligt op straat

sla om 
en lees verder š

Producten hebben een 
langere levensloop en worden 
niet meteen weggegooid; je 
kunt ze ook upgraden

Producten zijn makkelijker te recyclen 
en bedrijven ontwikkelen systemen om 
e-afval te verzamelen, waarbij het níet in 
ontwikkelingslanden wordt gedumpt

productie

de meeste giftige 
chemicaliën worden – stap 
voor stap – niet langer 
gebruikt

mijnbouW

de mijnbouw is 
milieuvriendelijker

Ibrahim’s vijfentwintigjarige 
broer werkte al bijna twaalf jaar 
op de vuilnisbelt toen hij moest 

stoppen omdat hij ziek Werd. 
“Als hij hoest, spuugt hij bloed”, 
zegt Ibrahim. “de dokter zegt 

dat hij kanker heeft.”

op hele goede dagen verdient 

ibrahim ongeveer $1. “Soms 
verdien ik de hele week helemaal 
niets en moet ik mijn vrienden 
om eten vragen,” zo vertelt hij. 
Vanaf zijn achtste jaar werkt hij 
op de vuilnisbelt.

“het kan de mensen in 

europa niks schelen dat 
ze hun afval naar ons 
toebrengen,” zegt hij. “Ze 
moeten ons boeken sturen, 

geen onbruikbare 

computers die gezond-
heidsproblemen 
veroorzaken.”

de groene elektronica gids
Als je wilt weten hoe groen jouw mobiele telefoon-
fabrikant, computerbedrijf of spelletjesproducent 
eigenlijk is, ga dan naar de greenpeace Website:  
www.greenpeace.org/international/campaigns/
toxics/electronics/how-the-companies-line-up.

Milieuactivisten van Greenpeace 
hebben de elektronicabedrijven 
geclassificeerd op basis van hun 
milieuvriendelijkheid. In de 
laatste drie classificaties 
scoorden Nintendo en Microsoft 
het slechtst van iedereen. 
Greenpeace berekent ook wie de 
‘groenste’ laptops, computers, 
televisies en mobiele telefoons 
maakt. helaas moeten zelfs de 

groenste producten nog heel 

Wat verbeteren, willen ze echt 
milieuvriendelijk zijn.

Schrijf daarom een brief 
aan de elektronica bedrij-
ven die jouw telefoon en 
laptop hebben gemaakt en 
vraag hen om groener te 
worden! als veel mensen 

druk uitoefenen op de 

bedrijven, dan moeten ze 

Wel luisteren.

Ondanks de grote gevaren Wagen jongens 

zoals ibrahim hun leven om een paar 

dollar per Week te kunnen verdienen. 

Ibrahim werkt zodat zijn zus naar school kan 
gaan. maar hij droomt van betere tijden. 
Op een dag wil hij genoeg geld gespaard 
hebben om gereedschap te kopen waarmee 
hij lasser kan worden. Dan zal zijn leven veel 
beter zijn.

“ik heb geen beschermende kleding”, zegt Ibrahim. “Mijn handen en benen 
zitten vol met littekens, doordat ik mij gesneden heb aan het glas van monito-
ren en scherpe metalen . Ik ben erg voorzichtig en probeer zoveel mogelijk geen 
rook in te ademen,” zegt hij. “maar toch heb ik vaak hoofdpijn. ik kan niet 

meer voetballen, zoals vroeger. Als ik ga rennen word ik snel moe en dan 
sta ik naar lucht te happen.”

 “We worden blootgesteld aan 
allerlei gevaren, zoals de rook van 

de brandende draden. Mijn broer 
werd er ziek van,” zegt Ibrahim.

DE groene levensloop VAN EEN MOBIELE TELEFOON


