
Många av oss vill gärna ha de senaste elektroniska 
prylarna – från laptops och spelkonsoller till de 
senaste smarta mobiltelefonerna. Men den snabba 
teknikutvecklingen har också sina baksidor…

Elektroniskt avfall, eller e-avfall, är världens 
snabbast växande sophög. Det här proble-
met borde inte komma som en överraskning 
med tanke på att vi bara under 2010 köpte 
1,6 miljarder mobiltelefoner, det är en 
uppgång med 32% sedan 2009.

Det är ett verkligt 
resursslöseri - och vad 
som är minst lika illa är 
att vår elektronik, särskilt 
våra äldre apparater är 
fulla av gifter som bly, 
kadmium och kvicksilver.

En del av e-avfallet hamnar där det ska, hos Europas återvinningsföretag. 
Men miljontals ton av gamla datorer, mobiltelefoner och andra elektro-
niska apparater exporteras olagligt till länder i Syd.  Våra uttjänta prylar 
hamnar ofta på gigantiska soptippar i Afrika och Asien där de återvinns 
under osäkra och ofta livsfarliga förhållanden.  De giftiga sopbergen 
förstör både arbetarnas hälsa och miljön där de arbetar och bor.

Om dina gamla mobiler och datorer tas om hand på rätt sätt 
kan många av de dyrbara metallerna återvinnas och använ-
das igen. Vi skulle inte behöva bryta så mycket nya mineraler 
för att stilla världens aptit på den senaste teknologin.

Därför uppmanar makeITfair alla 
konsumenter att tänka till innan 
de kastar sina prylar.
Vi uppmanar konsumenter att:
>> ANVÄNDA IT UNDER LÄNGRE TID

>> ÅTERANVÄNDA IT

>> ÅTERVINNA IT

vilket e-sloseri
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 Använd dina prylar 
längre eller uppgradera 
dem.

 Berätta för dina 
vänner och din familj 
om problemen. Förklara 
varför e-avfall är farligt 
och tala om att det är 
viktigt att använda sina 
prylar så lång tid som 
möjligt.

 Föreslå en projektdag 
om IT på din skola, ditt 
universitet, din arbets-
plats eller i din förening. 
Ta reda på hur länge era 
datorer och mobiltele-
foner används och 
ifrågasätt om ni 
behöver byta så ofta.

 Köp en begagnad dator 
eller mobiltelefon nästa 
gång. Ofta duger en 
återanvänd dator eller 
mobiltelefon lika bra och 
du sparar mycket pengar.

 Om du behöver ny 
elektronik, fråga runt bland 
vänner och familj. Kanske 
är det någon i din bekant-
skapskrets som har en 
dator eller mobiltelefon 
som de kan avvara?

 Om du ändå köper en ny 
produkt, överväg att sälja 
din gamla om den är i gott 
skick. Det finns en mängd 
olika sätt att sälja din 
mobiltelefon eller dator – 
kolla på nätet för tips!

 Släng inte ditt e-avfall i soptun-
nan! I Europa finns det en lag som 
förbjuder att vi slänger giftigt avfall 
som datorer i soptunnan. Ta din 
dator eller din mobiltelefon till en 
återvinningsstation istället. Du kan se 
var din närmaste återvinningsstation 
finns på din hemkommuns hemsida. 

 Kräv att butiken där du köpte din 
apparat också tar emot den när den 
är uttjänad. Enligt lag så måste inte 
butiken ta emot din elektronik, men 
de måste kunna hänvisa dig till 
närmaste återvinningsstation.

 Samla in gammal elektronik på din 
skola, ditt universitet, din arbetsplats 
eller i din förening och lämna 
apparaterna hos din lokala elektro-
nikhandlare eller på en 
återvinningsstation. 

www.makeITfair.org

Vill du veta mer? Mer information 
om projektet och om vad du kan göra 

finns på vår hemsidaAnvänd IT längre! Återanvänd IT!

2
Återvinn IT!

3

Genom att agera som medvetna konsumenter 
kan vi tala om för företagen och politikerna att 
vi kräver grönare och schystare elektronik.

Om du verkligen vill förhindra att ditt e-avfall 
skadar människors hälsa och förorenar miljön i 
låglöneländer kan du ta följande tre enkla steg 
för att göra IT grönare och hållbarare för alla.

makeITfair vill att hela produktionscykeln för vår elektronik 
ska vara schyst och grön - från utvinning av mineraler, design 

och sammansättning tills att våra apparater blir e-avfall.

VaD ar Det vi vill?


