
Weet jij wat een 
telefoongesprek 
echt kost?
Mobiele telefoons hebben ons dagelijkse leven een stuk aangenamer gemaakt. Maar 
voor de mensen die onze mobiele telefoons maken, ligt dat heel anders. Om hun spullen 
zo goedkoop mogelijk te houden, verplaatsen grote bedrijven hun productie naar 
landen waar de arbeidskosten laag zijn en de milieuwetgeving niet zulke hoge eisen 
stelt. Veel e-waste wordt illegaal geëxporteerd en gedumpt in Afrika en Azië.

Geen vakbonden

China – waar de meeste elektronische 
apparaten worden geproduceerd – kent 

geen echte vakbonden. Zonder een 
vakbond is het erg moeilijk om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren.

LaGe Lonen

In de meeste fabrieken 
verdienen de arbeiders 

onvoldoende om de 
eindjes  aan elkaar te 

kunnen knopen, zelfs als 
ze overwerken.

LanGe daGen

Werkdagen van 10 tot 12 twaalf 
uur per dag – zes of zeven 

dagen per week – zijn in veel 
fabrieken in Azië heel gewoon. 

Overwerk is verplicht.

GiftiGe stoffen   

Onderzoek toont aan dat arbeiders 
in de elektronica industrie in hogere 

mate blootstaan aan giftige stoffen dan 
arbeiders in de chemische industrie. oorLoG

Het delven van metalen die 
worden gebruikt bij de productie 
van mobiele telefoons heeft 
conflicten in landen als de 
Democratische Republiek  
Congo in Afrika verergerd.

verLies van inkomen  

In Zuid-Afrika moesten boeren hun land 
verlaten om ruimte te maken voor mijnbouw.  
De nieuwe mijnen produceren metalen die nodig 
zijn voor de productie van computers maar de 
boeren werden niet gecompenseerd. Kobalt, dat 
wordt gebruikt bij het maken van oplaadbare 
batterijen, wordt gedolven in mijnen in Zambia. 
Deze mijnen vervuilen het land en het water.

GevaarLijk afvaL

Als een oude mobiele telefoon niet goed gerecycled wordt, 
komen schadelijke stoffen zoals arsenicum en lood terecht 
in het grondwater of in de atmosfeer. Veel van dit afval 
wordt geëxporteerd naar ontwikkelingslanden,  
waar milieuwetten niet of nauwelijks bestaan.



Sana wiL weL meer betaLen voor de dingen die ze koopt, 
zolang ze onder betere omstandigheden worden gemaakt.  
En jij?

ContaCt:
SOMO 

Co-ordinator makeITfair

Sarphatistraat 30
1018 GL Amsterdam

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

www.makeITfair.org
Kijk voor meer informatie en suggesties op: Wat kan ik doen?

Mensen die elektronica kopen – mensen zoals jij – kunnen de grote 
internationale producenten beïnvloeden. En die internationale bedrijven 
kunnen weer druk uitoefenen op hun leveranciers. Het is hoog tijd 
dat de grote merknamen hun verantwoordelijkheid nemen om de 
arbeidsomstandigheden voor IT-arbeiders overal ter wereld te verbeteren. 
En zo kun jíj helpen:

Als je een nieuw mobieltje wilt kopen of tablet, 
vraag dan waar het werd gemaakt en op welke 
manier! Heeft de producent zich aan goede 
sociale- en milieurichtlijnen gehouden?

Vertel het door aan je vrienden en je familie. 

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van de Europese Commissie. Uitsluitend SOMO is aansprakelijk voor de 
inhoud van deze publicatie, die op generlei wijze de standpunten van de Europese Commissie weergeeft. g
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Éwist je Dat?
  ÉMeer dan 95 % van de jongeren in Europa een mobiele telefoon hebben.

 ÉAlleen al in Europa ieder jaar meer dan 160 miljoen mobiele telefoons worden weggegooid, terwijl ze vaak niet ouder zijn dan één of twee jaar.

  ÉIn 2011 wereldwijd meer dan 1,5 miljard mobiele telefoons zijn verkocht.

“Ik denk niet dat ik 
in mijn eentje veel 
kan veranderen, 
maar met een
groep kan dat wel.”
SAnA, 13, SChOliEr, AMSTErDAM

Making IT better 
13-jarige Sana kocht 
haar eerste mobieltje 
toen ze net tien jaar 
oud was. Sana is 
omringd door IT, maar 
ze weet bijna niets 

van de mensen die 
haar favoriete 
spelletjes maken  
in fabrieken aan de 
andere kant van  
de wereld.
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makeITfair is een 
Europees project dat zich inzet 
om de productieketen van consu-
mentenelektronica, zoals mobiele 
telefoons, laptops en spelcomputers, 
duurzamer te maken. We informeren 
consumenten over mensenrechten-
schendingen, slechte arbeidsom-
standigheden en milieuproblemen 
die schuil gaan achter hun nieuwe 
elektronica en bieden hen de moge-
lijkheid hier iets aan te doen. Samen 
kunnen we de grote elektronicabe-
drijven ter verantwoording roepen. 

Organiseer een 
project op school!

Voordat je besluit om een nieuwe telefoon aan te schaffen: 
bedenk eerst of je huidige telefoon niet nog een jaartje – of 
twee – langer meekan. Lever de afgedankte telefoon in 
ieder geval ergens in waar hij gerecycled wordt.


