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Mit teszel, ha tönkremegy a mobiltelefonod? És ha elromlik a
számítógéped? Évente mintegy 50 millió tonnányi elektronikus
hulladék keletkezik a már nem használt készülékekből. Ez a
tömeg megtöltene 1 millió kamiont, amelyek egymás mögé
parkolva félig körbeérnék a Földet.

mérgező

Az eldobott elektronikus készülékeknek mindössze 25%-a kerül
megfelelő helyre. Az e-hulladék
egy része Európai szeméttelepein
vagy szemétégetőiben végzi. Ami
viszont nem – és itt több millió

anyagokat

tonnányi hulladékról van szó

tartalmazó

–, azt illegálisan Afrikába,

e-hulladék
tömeggel,
még ennél is
megdöbbentőbb!

illetve Ázsiába exportálják,

Ez megdöbbentő mennyiség.

Az viszont, hogy
mi történik ezzel
a veszélyes és

és ott szórják ki - egyaránt

veszélyeztetve a környezetet és
az ott élők egészségét.

Ghánában a gyerekek, akár már a nyolc éves korúak is,
a szemétből kiguberált számítógépeket szétszedve, a
mérgező e-hulladékból próbálnak még hasznosítható
alkatrészekhez jutni. Miközben védőruházat nélkül
súlyos egészségkárosodást szenvednek és szenvedhetnek a mérgező vegyi anyagok miatt, még a

szerencsésebb napokon is jó, ha 1 dollárt keresnek.
Az illegálisan elhelyezett e-szemét nem csak a gyerekek
egészségét károsítja, hanem a Föld ásványi készleteit is
veszélyezteti. Pedig, ha a régi mobiltelefonjaink és a számí-

tógépeink megfelelő helyre kerülnek, sok értékes fém újra
felhasználható lenne belőlük. A magasabb újrafelhasználási arány révén kevesebb ásványi anyag kitermelésére
lenne szükség, azaz kevésbé károsítanánk bolygónkat is.

A www.makeitfair.org oldalon megtalálod, hogy
miként támogathatod a make IT greener kampányt.

A legjobb napokon, Ibrahim
nagyjából 1 dollárt keres.

“Van úgy, hogy akár egy hétig sem
keresek semmit és a barátaimtól
kell ennivalót kérnem”- meséli.
Nyolc éves kora óta dolgozik a
szeméttelepen.

Ghána fővárosában, Accrában, a 16 éves Ibrahim Harun minden reggel
hatkor az elektronikus szemetet tároló telepre indul. 12 órát tölt ezen a
veszélyes helyen kövekkel törve szét eldobott számítógépeket. Puszta
kézzel húzza ki az alumíniumot és a rezet tartalmazó huzalokat, szabad
tűznél melegíti fel őket, hogy a rezet kinyerje. A számítógép többi
alkatrésze a folyóban végzi, vagy szétszórják a környező földeken.
“Nincs rajtam védőruha munka közben” - mondja Ibrahim. “A kezemen és

lábamon rengeteg seb van. Megvágja az összetört monitorok üvege, vagy
más éles fém.” “Vigyázok, amennyire csak lehet, hogy minél kevesebb füstöt
lélegezzek be” – teszi hozzá. “Mégis, gyakran fáj a fejem, és hamar
elfáradok , ha mondjuk futni kezdek. Már focizni sem tudok úgy, mint
régebben. Elfáradok és levegő után kapkodok.”

Ibrahim 25 éves bátyja több mint 12
évet dolgozott a szeméttelepen, de

“Nem tudom, miért
küldik ide az eldobált
elektronikus
eszközöket. Vajon az
európai gyerekek is
számítógépeket és tévé
készülékeket szerelnek
szét iskola helyett, hogy
pénzt keressenek?”

egy betegség miatt abba kellett
hagynia. “Mostanra már úgy
köhög, hogy véres nyálat köp” –
mondja Ibrahim. “Az orvos szerint
rosszindulatú daganata van.”

ibrahim

Mindezen veszélyek ellenére Ibrahim és a

“Az európaiak nem

hozzá hasonló sorsú fiúk életüket

törődnek velünk , ezért

kockáztatják azért a heti egy dollárért,
amit a szeméttelepen keresnek. Ibrahim

“Többféle kockázatnak vagyunk itt kitéve: Az
égő kábelek füstje veszélyes. Ettől betegedett
meg a bátyám is” - mondja Ibrahim.

munkájával hozzájárul húgának iskoláztatásához. De valami jobbról álmodik. Egy nap
szeretne elég pénzt keresni ahhoz, hogy
szerszámot szerezzen, hegesztő váljon belőle,
és jobb életet élhessen.

szállítják ide a szemetüket” – véli Ibrahim. “Az
európaiak akár könyveket is küldhetnének
ide, használhatatlan,
egészségkárosító

IT tenyek

több, mint 1. 1 milliárd
É2007-ben
mobiltelefont és 250 millió
számítógépet adtak el a világon.
Ez az óriási eladási szám néhány
éven belül hatalmas mennyiségű
szemetet jelent majd.
Európában átlagosan mindenki 15 kg
É
e-szemetet dob ki évente.
Évente 20 - 50 millió tonna tömegű eÉ
hulladékot dobnak ki világszerte.
Európában az évi 8.7 millió tonnányi
É
elektronikus hulladéknak
mindössze 25%-át gyűjtik és
helyezik el megfelelő módon - az
e- hulladék gyűjtését szabályozó,
2005-ben bevezetett rendelkezések
ellenére.
Egy alig néhány kg súlyú számítógép
É
előállításához átlagosan
1.500 liter vizet, 5.300 kwh energiát,
240 kg fosszilis üzemanyagot és
22 kg-nyi egyéb vegyi anyagot
használnak fel. Mindez együttesen
1,8 tonna – egy orrszarvú súlya.

számítógépek helyett.”

Paa Kwesi, 17 éves, Ghána

EGY MOBILTELEFON ZÖLD ÉLETÚTJA
TERVEZÉS
Kevesebb nyersanyag
felhasználás, több
újrahasznosított fém

BÁNYÁSZAT
A bányászat
környezetbarát

GYÁRTÁS
A legtöbb mérgező
vegyi anyagot
mellőzik.

FELHASZNÁLÁS
A termékek lecserélés
helyett hosszú életűek,
fejleszthetőek.

E-HULLADÉK
A termékek újrahasznosítása egyszerűbb,
a vállalatok kidolgozzák az e-hulladék
összegyűjtésének rendszerét. Kizárt, hogy
a szeméthegyek a fejlődő országokba
kerüljenek.

A városi arany nyomában
Az ember nem gondolná, hogy minden utcasarkon arany van elásva. Pedig a
régi mobiltelefonok és számítógépek aranyat, platinát és egyéb értékes fémeket
tartalmaznak. Ennek mértéke az egyes készülékekben igen kicsi, de együttesen
csak a 2007-ben eladott több milliónyi mobiltelefon 29 tonnányi aranyat
tartalmaz. A jó hír az, hogy az arany és az egyéb értékes fém részek 95%-át újra
hasznosíthatják az erre szakosodott üzemek. De ehhez az kell, hogy a használt
készülékeket megfelelő helyen gyűjtsék össze és ne szállítsák el illegálisan más
kontinensekre.
Nagy gond azonban az, hogy az újrahasznosítás aránya nagyon alacsony. A
Nokia 2008-as nemzetközi felmérése rámutatott: az emberek mindössze 3%-a
törődik mobiltelefonja újrahasznosításával. A régi készülékeknek közel felét
otthon elteszik és sosem használják többet.
Ahelyett tehát, hogy Afrika és Ázsia aranykészleteit aknáznánk ki, ideje, hogy
az értékes ásványi részeket megmentenénk a mobiltelefonokban rejlő, saját
városi aranykészletünk hasznosításával. Mindössze annyit kell tenned, hogy a
már nem használt mobilodat vissza vidd abba az üzletbe, ahol megvetted, a
hozzád legközelebbi hulladékudvarba, vagy az erre kijelölt gyűjtőhelyre.

Útikalauz Zöldebb Elektronikához

Ha meg szeretnéd tudni, hogy saját mobiltelefonod, számítógéped,
vagy videojátékod gyártója mennyire “zöld”, nézz utána a Greenpeace
weboldalán: www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/
electronics/how-the-companies-line-up
A környezetvédelmi kampányairól
ismert Greenpeace aszerint
rangsorolta a vállalatokat, hogy
mennyire tartják szem előtt a
környezetvédelmi szempontokat.
A listán leghátul a Nintendo és a
Microsoft kullog. A Greenpeace a
“legzöldebb” laptopokat, asztali
számítógépeket, televíziókészülékeket és mobiltelefonokat is számba
vette. Sajnos azonban még a

Akkor miért nem írjuk meg a
saját elektronikai készülékeinket gyártó vállalatoknak,
hogy legyenek zöldebbek? Ha
sokan gyakorolnak nyomást rájuk, előbb-utóbb
kénytelenek lesznek
felelősen működni!

legzöldebb elektronikai termékek
gyártóinak is sokat kell tenniük

ahhoz, hogy termékeik igazán
környezetkímélőek legyenek.

A lap hátoldalán
megtudhatsz többet
minderről

Az elektronikai ipar egyre hangosabb egy új kifejezéstől : “Zöld
IT”. Néhány vállalat azonban azt hiszi, elegendő energiatakarékos
termékekkel előállniuk ahhoz, hogy “zöld”-ek legyenek. A makeITfair
szerint ez még nem elég zöld!
Rengeteg zöld fejlesztés van az
elektronikai iparban - némelyek a toxikus
anyagok csökkentését célozzák meg,
míg mások az energiahatékonyságot, a
hosszabb élettartamú termékeket, vagy
az újrahasznosítást. Egy igazán zöld
termék kulcsa azonban az lenne,
ha ezeket a szempontokat a fejlesztés
összehangolná, és alkalmazni tudnák
mind a nyersanyag bányászat, mind a
termék előállítása során.

És itt jön a Te szereped! Ha
a fiatal vásárlók figyelme az
igazán zöld termékek felé
fordulna, az meggyőzné az
elektronikai óriásokat: van
igény az olyan környezetbarát
termékekre, amelyek nem
teszik tönkre a Földet és
amelyek nem ártalmasak sem
a most élők, sem a következő
generációk egészségére.

A makeITfair szerint sürgős lépéseket kell
tennünk az olyan gyártók zöldítésének
érdekében, mint a Nintendo és a Microsoft.
Ezek a vállalatok nem csak, hogy a Greenpeace
lista legalján állnak, de még hosszú utat kellene
megtenniük ahhoz, hogy a legkeresettebb
termékeikhez nyersanyagot szolgáltató
bányászat is közelítsen a zöld alapelvekhez.
Ha mindez cselekvésre késztet, klikkelj
weboldalunkra és küldj email-t a Nintendo
és Microsoft vezetőinek most! Együtt
méltányosabbá tehetjük az elektronikai ipart
mindenki számára, bárhol az egész világon.

További makeITfair szórólapokat találsz az
elektronikai ipar legkülönbözőbb aspektusairól és
csatlakozhatsz a kampányhoz az alábbi címen:

www.makeITfair.org
Következő e-mail akciónk:
az e-hulladékot a helyi önkormányzathoz
ÉVidd
vagy az üzletbe, ahol vetted!
Használd
minél hosszabb ideig az egyes
É
készülékeket
és fejleszd őket – főleg a
számítógépet és a laptopot!

Kapcsolat:
KARAT Coalition
makeITfair campaigner
ul. Rakowiecka 39A/14
02-521 Warsaw, Poland
Tel: +48 (0) 22 628 20 03
info@karat.org.pl
www.makeitfair.org
Tudatos Vásárlók Egyesülete
1123 Budapest
Bem rakpart 30. II/19.
Tel: +36 (1) 225 81 36
tve@tve.hu

se dobd sima szemetesbe a használt
ÉSemmiképpen
készülékeket!
Ez a dokumentum az Európai
Bizottság pénzügyi támogatásával
készült. Tartalmáért a SOMO nevű
szervezet felel. A dokumentumban
foglaltak semmilyen körülmények
között sem tekinthetőek az
Európai Bizottság álláspontjának.
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