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mmattiyhdistystoiminta on moaailmassa myydään vuositnissa elektroniikkaa valmistavissa
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ulutuselektroniikka sisältää aineita,
jotka voivat aiheuttaa haittaa
sekä ihmisille että ympäristölle.
uomessa
Tuotannon
aikana myydään
käytetään vuosittain
esimerkiksi
noinpalonestoaineita,
kaksi miljoonaa jakännykvoimakkaita
kun elektSuomalaiset
vaihtavat
roniikka kää.
poistuu
käytöstä, sen
sisältämät
kännyköitä
ja läppäreitä yhä useamraskasmetallit voivat päästä luontoon,
min uuteen, vaikka laitteet olisivat
mikäli kierrätystä ei hoideta huolella. Kun
vielä toimintakunnossa. Miksi?
elektroniikkajäte viedään kehitysmaihin, se
kierrätetään oloissa, joissa nuoretkin työntekijät altistuvat haitallisille aineille.
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ykyisin emme voi kuvitella
haitallisia aineita, jotka voivat
elävämme
ilman kännyköitä,sekä
tietoaiheuttaa terveyshaittoja
koneita
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ihmisille että ympäristölle. Tuotannon
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tuotteet
aiheuttaa
sillä
elektroniikkajätettä
haluammehaittaa,
vaikuttaa
elektroniikkateollisuuviedään
takaisinmeidän
kehitysmaihin,
jossamuita
myös
den epäkohtiin,
on keksittävä
lapset
jätteiden
käsittelyyn ja
keinoja.osallistuvat
Millaisia keinoja
sinä keksit?

arvokkaiden aineiden talteen ottamiseen.
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ykyisin emme voi kuvitella
elävämme ilman kännyköitä, tietokoneita ja musiikkilaitteita. Reilun kaupan merkillä varustettua kännykkää tai tietokonetta
ei ole saatavilla joten jos haluamme
vaikuttaa elektroniikkateollisuuden
epäkohtiin, meidän on keksittävä
muita keinoja vaikuttaa ongelmiin.
Millaisia keinoja sinä keksit?

