
Z  K o n g o  d o  k o s z a ?
prezentacja

Droga twojego telefonu od produkcji do utylizacji
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Metale w twoim telefonieMetale w twoim telefonie

nikiel
tantal
kobalt
miedź
złoto

platyna
cyna

metale ziem rzadkich
... i wiele innych.



Od wydobycia do utylizacji – faktyOd wydobycia do utylizacji – fakty

W każdej sekundzie produkuje się 36 telefonów komórkowych, czyli prawie 22 miliony na tydzień. 
(makeitfair.org)

W Europie każdy wyrzuca rocznie średnio 15 kg odpadów elektronicznych. Na świecie daje to 
w sumie 50 milionów ton rocznie. (makeitfair.org)

Miliony ton odpadów elektronicznych są nielegalnie wysyłane co roku do krajów Afryki 
i Azji, gdzie składowane są bez odpowiednich środków bezpieczeństwa i często są powodem 

zanieczyszczenia wody i gleby. (makeitfair.org)

Wtórne przetwarzanie (recycling) części sprzętu elektronicznego pozwala znacznie ograniczyć 
potrzebę wydobycia nowych surowców. Niektóre modele komputerów da się poddać recyclingowi 

nawet w 90% procentach. (Green Choices)



Drugie życie telefonu

ponowne użycie
(oddanie znajomemu, rodzinie, sprzedaż na aukcji internetowej etc.)

oddanie/sprzedaż firmie skupującej sprzęt elektroniczny
(zostanie naprawiony i sprzedany lub jego części posłużą naprawie innych aparatów)

oddanie do recyclingu
(metale i tworzywa sztuczne nadające się do powtórnego użycia zostaną przetopione)

Drugie życie telefonu



Make IT Fair

 kampania edukacyjna i rzecznicza na rzecz poprawy aspektów 
społecznych i ekologiczych w produkcji sprzętu elektronicznego

 partnerzy z Europy, ale też Afryki Południowej, Kongo i Filipin

 www.makeitfair.org (nowsze wiadomości tylko po angielsku)

Make IT Fair



Wasza praca badawcza!
Zespół 1: 

Jakie problemy wiążą się z wydobyciem koltanu i cyny w Demokratycznej Republice Konga?

Zespół 2: 
W jaki sposób wydobycie złota i miedzi w Andach oddziałuje na tamtejsze środowisko 

naturalne i społeczne?

Zespół 3: 
Dlaczego powinniśmy prowadzić recykling elektrośmieci? 

Jakie warunki powinien spełniać prawidłowy i bezpieczny odzysk?

Zespół 4: 
Gdzie i na jakich zasadach w naszej okolicy można bezpiecznie oddać zużyte urządzenia 

elektryczne?

Wasza praca badawcza!



Więcej informacji:

www.makeitfair.org
recycling.pl

oddajelektrosmieci.pl
banktelefonow.pl


