
Pas eerlijke inkooP- 
Praktijken toe!
•  Zorg dat de werknemers 

in de fabrieken – zonder 
overuren – een leefbaar 
loon ontvangen. 

•  Onredelijk korte 
leveringstijden leiden 
tot hoge werkdruk. 
Ook daar kan Apple 
wat aan doen.

Apple is wereldmarktleider op het gebied van innova-
tieve, slimme en stijlvolle producten die onze levens 

verrijken. makeITfair en GoodElectronics verwachten 
echter dat Apple ook voorop loopt als het om eerlijke 

arbeidsomstandigheden in de productieketen gaat.

Heldere informatie en communicatie zijn belangrijk!
•  Apple klanten hebben recht op informatie over de 

omstandigheden waaronder Apple zijn producten maakt.
•  Apple, neem arbeidsrechten serieus en maak het voor 

werknemers mogelijk om hun stem te laten gelden.
•  Apple dient de dialoog aan te gaan met vakbonden en 

maatschappelijke organisaties.

Apple,

It is Time to bite into a fair Apple!

Sluit je aan bij deze campagne. Steun onze publieke acties:
1.  Lever de feedback-kaart in bij een Apple-winkel bij jou  

in de buurt
2.  Stuur een bericht naar Apple via onze websites -  

www.makeitfair.org en www.goodelectronics.org
3.  Vertel je vrienden over deze actie via Facebook en Twitter



makeitfair en goodelectronics maken zicH ernstig zorgen over de arbeidsom-
standigHeden van werknemers in aPPle’s toeleveringsketen. Twee voorbeelden:

In de wintek fabrieken in China worden iPhones en iPads in elkaar gezet. Bij het reinigen van 
beeldschermpjes komt een uiterst giftig oplosmiddel te pas. Meer dan 135 werknemers  
liepen al een forse vergiftiging op. Sommigen zijn nog steeds ziek en hebben regelmatig 
ziekenhuisbehandelingen nodig. Ze eisen voldoende financiële compensatie voor medische 
zorg en kosten van levensonderhoud. De werknemers die weer aan de slag gegaan zijn,  
eisen een fatsoenlijk loon en effectieve beschermingsmaatregelen. Maatschappelijke 
organisaties hebben Apple gevraagd verant woordelijkheid te nemen voor de situatie bij  
deze toeleverancier en een pakket van concrete eisen voorgelegd. Apple heeft hier tot op 
heden niet direct op gereageerd.

De Taiwanese elektronicagigant foxconn is een strategische toeleverancier van Apple in 
China, waar onder andere iPhones en iPads worden gemaakt. In 2010 hebben 19 jonge 
Chinese werknemers van Foxconn een zelfmoordpoging gewaagd . 16 daarvan zijn overleden. 
Maatschappelijke organisaties wijzen op structurele misstanden bij Foxconn in China zoals 
hoge werkdruk, gedwongen overwerk, semi-militaire managementstijl en studenten die 
misbruikt worden als goedkope arbeidskrachten. Problematisch is dat er geen democratische 
vakbonden zijn. Onder druk, ook van de media en afnemers, heeft Foxconn enkele verbete-
ringen doorgevoerd (psychologische bijstand, beperkte loonsverhoging, ed). De onder-
liggende oorzaken zijn echter niet aangepakt.  

makeitfair en goodelectronics sPoren aPPle aan zorg te dragen 
voor arbeidsrecHten bij toeleveranciers als foxconn en wintek.

makeITfair is een Europees project dat binnen 
de elektronica sector arbeidsomstandigheden 
wil verbeteren en milieuschade wil voorkomen. 
www.makeitfair.org

GoodElectronics is een internationaal netwerk van NGOs, 
vakbonden, onderzoekers, activisten, etc. die zich inzetten 
voor duurzaamheid en mensenrechten in de internationale 
elektronicaproductieketen. www.goodelectronics.org

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.
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