TOT I QUE L’ELECTRÒNICA 100% JUSTA ENCARA
NO EXISTEIX, TENIM A L’ABAST OPCIONS PER REDUIR
L’IMPACTE AMBIENTAL DELS NOSTRES APARELLS
ELECTRÒNICS I PER INCIDIR-HI EN LA LLUITA CONTRA
LES VULNERACIONS DE DRETS HUMANS.

Electrònica
justa
Mineria certificada
La mineria certificada i de comerç just treballa
amb organitzacions artesanals de petita escala i amb
pràctiques responsables que garanteixen la seguretat
de les persones que hi treballen i el respecte al
medi ambient.

Reciclatge i reutilització
Existeixen diferents iniciatives que treballen per facilitar
el reciclatge dels components dels nostres mòbils
(al voltant del 90% dels seus components es poden
reciclar, però habitualment només es recicla
un 20%) i per facilitar les reparacions dels petits
aparells electrònics que tenim a la nostra llar
(ordinadors, torradores, etc). També podem trobar
dissenys modulars que faciliten el canvi de peces
si s’espatllen.
Compra pública responsable
Es calcula que 1 de cada 5 ordinadors a Europa és
comprat per una institució pública: el poder de la
compra pública responsable pot ser molt alt si hi ha
compromís polític. Com a consumidores tenim dret
a exigir als governs aquest compromís per evitar que
les grans empreses segueixin vulnerant drets humans
i ambientals -ni quedin impunes si ho fan.

Minerals de sang
Cobalt, estany, tungstè... per fabricar els nostres
aparells electrònics es necessiten més de 200 minerals
diferents que sovint procedeixen de zones en conflicte
i s’extreuen de mines sense unes condicions mínimes
de seguretat, on treballen milers d’infants que hi
arrisquen i sovint perden la vida.

Electrònica
injusta

En el cas del coltan, el 80% de les reserves mundials
es troben a la República Democràtica del Congo i el seu
comerç contribueix a finançar el conflicte armat que
viu el país des dels anys 80.
Explotació laboral
Les grans multinacionals subcontracten la fabricació
dels aparells electrònics a països sense llibertat sindical
real, amb jornades excessives, salaris de misèria, perills
greus per a la salut i fins i tot treball forçós.
Obsolescència programada
Els mòbils estan dissenyats per tenir una via útil reduïda
i fer-nos consumir un darrere de l’altre. Sense poder-los
reparar ni reutilitzar, es converteixen en residus altament
contaminants i s’envien (sovint il·legalment) a grans
abocadors de l’Àfrica o l’Àsia.
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