
wat is 
makeitfair?

makeITfair is een Europees project dat consumenten bewust maakt van de mensenrechten-
schendingen en milieuproblemen in de wereldwijde productieketen van consumenten- 
elektronica (zoals mobiele telefoons, spelcomputers en laptops) en hen mobiliseert om  
er iets aan te doen.

Wij willen dat de gehele productiecyclus van 
de IT-sector eerlijk en groen wordt, vanaf het 
delven van metalen tot het ontwerpen van 
producten, van de productie van onderdelen 
tot het verwerken van elektronica-afval. We 
willen elektronicabedrijven aanmoedigen om 
eerlijk en duurzaam te ondernemen. 

Samen met jongerenorganisaties willen we 
jongeren in heel Europa mobiliseren om in 
actie te komen en elektronicabedrijven 
ervan te overtuigen dat ze echt iets 
moeten veranderen. Consumenten en 
vooral grote inkopers van IT-producten als 
overheidsinstellingen en aanbieders van 
mobiele netwerken zoals KPN, kunnen een 
groot verschil maken. 

wat willen wij?
makeITfair wordt gecoördineerd door  

SOMO (Stichting Onderzoek  
Multinationale Ondernemingen). 

De projectpartners zijn 
Germanwatch (Duitsland), 

Finnwatch en Pro Ethical Trade (Finland), 
Swedwatch en Fair Trade Center (Zweden), 

Danwatch (Denemarken), 
Association of Conscious Consumers 

(Hongarije),  
CSRSC (Zuid-Afrika),  

WAC (Filipijnen), 
ACIDH (Congo)  

en Cividep (India).
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ContaCt:
SOMO

Coördinator makeITfair

Sarphatistraat 30
1018 GL Amsterdam

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

‘Sinds de oprichting van SACOM is makeITfair een van onze 
belangrijkste partners in de campagne binnen de IT-sector.  
Vorig jaar reageerde de wereld vol afschuw op het grote aantal 
zelfdodingen bij Foxconn in China. Als reactie op deze tragedie  
is SACOM een campagne gestart om loonsverhoging te eisen en 
hervorming van het management. makeITfair schoot precies  
op tijd te hulp en heeft ervoor gezorgd dat de kwestie in heel 
Europa bekendheid kreeg. Zonder de steun van makeITfair zou 
het effect van onze campagne zeer beperkt zijn geweest.’
debby chan, sacOM – gevesTigd in hOngkOng. 

IT beter maken
Sinds makeITfair in 2009 een rapport 
publiceerde over onacceptabele 
arbeidsomstandigheden in vier 
Chinese fabrieken waar spelcompu-
ters, mp3-spelers en smartphones 
worden geproduceerd, zijn er 
belangrijke dingen veranderd.  
De lonen zijn verhoogd, er worden 
minder stagiaires uitgebuit en 
mensen die solliciteren hoeven geen 
hepatitis B-test meer te ondergaan. 
De vier fabrieken, die producten 
leveren aan Apple, Microsoft, 
Motorola, Philips en Sony, zijn 
onlangs opnieuw door makeITfair 
onderzocht. De problemen met de 
lonen en overwerk zijn nog steeds 
onvoldoende aangepakt. Ook zijn  
er niet genoeg mogelijkheden voor 
werknemers om voor zichzelf op  
te kunnen komen.

Sinds 2007 heeft makeITfair meer dan 20.000 consu-
menten in heel Europa gemobiliseerd. Zij hebben 
elektronicagiganten als Dell, Samsung, Hewlett-Packard, 
Acer en Nokia dringend opgeroepen om deel te gaan 
uitmaken van een duurzame IT-sector.

makeITfair heeft de elektronica-industrie als groot-
verbruiker van vele metalen zoals kobalt, platina  
en tin, verantwoordelijkheid laten nemen voor de 
omstandigheden in en rond de mijnen, bijvoorbeeld 
in de Democratische Republiek Congo. 

wat heBBen we Bereikt?

Als gevolg van de gesprekken 
die makeITfair voert met 
elektronicabedrijven is in China 
is een pilotproject uitgevoerd 
waarin werknemers zijn getraind 
op arbeidsrechten. Ook is er, in 
samenwerking met een aantal 
bedrijven, een multi-stakehol-
der-initiatief opgezet gericht  
op echte verbeteringen. 

In China, Thailand en 
de Filipijnen heeft 
makeITfair slechte 
arbeidsomstandig-
heden aan de kaak 
gesteld in fabrieken 
die producten leveren 
aan grote elektronica 
merken. Via deze 
elektronica merken 
hebben we druk 
uitgeoefend en zijn  
er verbeteringen 
doorgevoerd in het 
management en de 
omstandigheden in 
de fabrieken. 

In 2009 hebben 2380 
Europese leraren 
lesmateriaal van 
makeITfair in hun klas 
gebruikt en 13.350 
scholieren hebben 
meegedaan aan de 
webquest op internet.

Ga voor meer informatie over ons project naar:

www.makeITfair.org
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