*POLISH*
Apel do producentów elektroniki!
Oto wyzwanie dla przedstawicieli globalnego przemysłu elektronicznego! Stosowanie
bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych produktów i podjęcie działań na rzecz eliminacji
substancji niebezpiecznych dla środowiska i pracowników!
International Campaign for Responsible Technology (ICRT), sieć Good Electronics i inne organizacje
walczące o uczciwe warunki pracy w przemyśle elektronicznym wzywają znanych producentów
komputerów i smartfonów do aktywnych działań na rzecz ograniczenia chemicznych i fizycznych
szkód czynionych środowisku i własnym pracownikom. Znane marki powinny wdrażać alternatywne
rozwiązania w mniejszym stopniu grożące przyrodzie i ludziom. Apelujemy do przemysłu, rządów
oraz innych instytucji i osób zaangażowanych w proces powstawania sprzętu elektronicznego
począwszy od pozyskiwania i przetwarzania surowców, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do
odzyskiwania surowców wtórnych i utylizacji. Producenci muszą przyjąć odpowiedzialność za
realizowane przez siebie procedury.
Prawa człowieka, prawa pracownicze i ochrona środowiska naturalnego
Celem nadrzędnym jest zrównoważona produkcja – bezpieczna, zdrowa i przyjazna środowisku. Aby
cel ten zrealizować przemysł elektroniczny musi dostrzec znaczenie praw człowieka i prawa
pracowniczych:








prawa do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Odpowiedzialnością pracodawcy jest
wprowadzenie efektywnego systemu ochrony pracowników chroniącego ich przez chorobami
i wypadkami;
prawa do czystego miejsca zamieszkania i środowiska naturalnego, wolnego od
zanieczyszczeń spowodowanych użyciem czy utylizacją szkodliwych substancji;
prawa do wiedzy o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, o wszystkich stosowanych
chemikaliach i zagrożeniu jakie stanowią dla środowiska naturalnego;
prawa do efektywnego zadośćuczynienia osobom, które uległy wypadkom. Obejmuje to
również leczenie i wypłacanie odszkodowań dla pracowników cierpiących w wyniku
wypadków lub chorób zawodowych, a także odpowiedzialność za szkody poczynione całym
społecznościom lub środowisku naturalnemu.
Prawo pracowników do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych.

Niezbędne zmiany i konieczne działania:
Istnieje sześć głównych obszarów dotyczących znanych producentów elektroniki i ich dostawców, w
których konieczne są zmiany:
1. Transparentność. Firmy powinny ujawniać wszystkie swoje działania pracownikom,
wspólnotom lokalnym i opinii publicznej, włączając w to informacje o rodzajach chemikaliów
użytych do produkcji i ich wpływie na środowisko i społeczeństwo.

2. Używanie bezpiecznych substancji. Konieczna jest ocena szkodliwości materiałów używanych
w procesie produkcji i zastąpienie ich bezpieczniejszymi alternatywami. Tam, gdzie nie jest
znany wpływ chemikaliów na środowisko lub życie ludzi, nie powinny być one używane.
Konieczne są działania zapobiegawcze w obszarach, w których wciąż skutki oddziaływania
chemikaliów na środowisko nie są znane.
3. Ochrona pracowników. Niezbędne jest przygotowanie i wdrożenie monitoringu stosowania
niebezpiecznych substancji na wszystkich miejscach pracy i wobec wszystkich pracowników w
całym cyklu produkcji. Proces ten powinien objąć również wszystkich pracowników, których
te procesy dotyczą.
4. Włączanie wspólnot lokalnych. Firmy powinny uwzględniać rolę pracowników i wspólnot
lokalnych i podejmowane przez nich działania w miejscach pracy i lokalnym środowisku.
Dotyczy to również rozwoju zespołów zajmujących się kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników i wdrażania programów szkoleniowych. Zespoły te muszą mieć realną
możliwość wpływu na działania firm.
5. Ochrona wspólnot lokalnych i środowiska naturalnego. Firmy muszą zapobiegać
powstawaniu szkód podczas produkcji. Konieczny jest efektywny, transparentny i niezależny
monitoring oddziaływania na środowisko i eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
6. Wypłata odszkodowań i naprawa szkód za zniszczenia dokonane przeciwko ludziom i
środowisku. Niezbędne jest tworzenie i rozwijanie mechanizmów zapewniania pracownikom
(zarówno byłym, jak i obecnym oraz ich rodzinom) i wspólnotom dotkniętym przez działanie
szkodliwych substancji odpowiedniej pomocy i zadośćuczynienia. Musza powstać
mechanizmy zapewniające likwidację szkód dokonanych środowisku naturalnemu i
pracownikom tak długo jak będzie to konieczne aby w pełni zneutralizować negatywne
oddziaływanie.

