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HOE FAIR 
IS SMART

WERKBLADEN VOOR  
LEERLINGEN

http://www.gentfairtrade.be
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WAARAAN DENK JIJ BIJ DE TERM ‘ICT’?

KAN JIJ DE TIJDLIJN AANVULLEN  
MET HET JUISTE JAARTAL? 

ICT

2014

2007

2000

1990

1973

1926

1879

1833

1756

↑ eerste telefoonlijn  
in België

↑ eerste mobiele  
telefoon (Dyna TAC)

↑ eerste nokia 3310 ↑ eerste iPhone 
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EN JIJ?

➀ Waarvoor gebruik jij je smartphone? 

➁ Zou je een leven kunnen inbeelden zonder smartphone? 

➂ Hoeveel gsm’s of smartphones heb je al gebruikt in je leven?

➃ Hoe lang gebruik je je gsm/ smartphone?

➄ Wat vind je belangrijk bij het kopen van een nieuwe smartphone?

➅ Wat doe je met je oude gsm’s of smartphones? 

GEPLANDE VEROUDERING

Veel elektronica worden speciaal ontworpen om snel kapot te gaan. 
De gebruikte materialen zijn van lage kwaliteit, of de apparaten zijn voorgeprogrammeerd  
om  maar een korte tijd mee te gaan. 

Vaak is de reparatie van het toestel duurder dan de aankoop van een nieuw exemplaar.  
Op deze manier worden consumenten aangemoedigd om een nieuw toestel te kopen. 
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WELKE METALEN ZITTEN ER  
IN JOUW SMARTPHONE? 

VERBIND DE TWEE KOLOMMEN

  kobalt 

kobalt     

lithium    

aluminium   

zilver    

goud     

  batterij 

  omhulsel

  printplaat

  aluminium   goud  koper   zilver   lithium
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EN VERDER?
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We gaan naar Peru. Een land aan de 
westkust van Zuid-Amerika. In Peru 
bevindt zich de grootste goudmijn van 
Zuid-Amerika. Yanacocha! 

Hier ontmoeten we Máxima Acuña. Zij woont op het grondgebied dat 
het mijnbouwbedrijf wil gebruiken voor de uitbreiding van de mijn. 
Hiervoor wordt ze gedwongen te verhuizen. 

Maar Máxima geeft haar niet snel gewonnen. Het land is te belangrijk 
voor haar. Het schenkt haar voeding, water, en vooral, leven.  
Ondanks de bedreigingen en het geweld van het mijnbouwbedrijf, 
blijft ze zich verzetten tegen de uitbreiding van de mijn. 

↑ Ik ben Máxima Acuña. Ik woon in Tragedere 
Grande Las Pasadas, in Peru, met mijn 3 
kinderen.

↑ Vandaag ga ik op pad om het kruid valeriaan 
te plukken, om later op de markt te verkopen. 
Wanneer ik onze grond verlaat zorg ik er altijd 
voor dat er iemand anders aanwezig is. Ik kan 
niet weggaan wanneer er niemand thuis is. 
Wanneer ik dit doe kan het mijnbouwbedrijf 
op mijn eigendom  komen en vernieling 
aanbrengen.

↑ Yanacocha is het grootste mijnbouwproject in 
Peru. Het is de meest winstgevende goudmijn ter 
wereld. Maar de mijn gebruikt enorm veel water, 
en door het lekken van de giftige stof cyanide 
worden rivieren vervuild. Onze dieren en ook de 
mensen in de omgeving worden ziek wanneer ze 
dit water drinken. 

↑ Het bedrijf Yanacocha wil de goudmijn 
uitbreiden op mijn land. Hiervoor moet ik 
verhuizen. Dat laat ik niet gebeuren. Ze hebben 
bedreigingen gestuurd om me toch weg te 
krijgen. Ze hebben ons eigendom, onze huizen 
en stallen al meerdere keren vernield.  

 Yanacocha is een rechtzaak tegen ons 
begonnen, maar deze hebben we ondertussen 
gewonnen. 

➊

➌

➋

➍
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↑ Máxima Acuña is intussen al wereldwijd  
uitgegroeid tot het symbool van lokaal verzet 
tegen de slechte gevolgen van mijnbouw.  
Ze kreeg al meer dan 150 000 steunbetuigingen 
toegestuurd van mensen van overal ter wereld. 

↑ In 2016 kreeg Máxima Acuña de Goldman  
Environmental prize. Dit is een internationale 
prijs voor mensen die op een bijzondere manier 
voor het leefmilieu opkomen. 

← Maxima staat dus gelukkig niet alleen in haar 
strijd. De straten in Peru lopen regelmatig vol 
van mensen die opkomen voor hun recht op 
grond en op zuiver water. 

↑ Voor ons is het echte goud het water dat we 
drinken. Mijn strijd is niet enkel een strijd voor 
land, het is een strijd voor leven. Want dit land 
geeft ons leven! 

↑ Dit is een grote overwinning. Toch blijft het 
bedrijf ons intimideren, het blijft geweld 
gebruiken. Maar ik geef niet op! 

➎ ➏
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➀ Over wie gaat deze getuigenis?

➁ Wat is het probleem?

➂ Welke grondstof wordt er ontgonnen?

➃ Welke gevolgen heeft deze ontginning? 
 Voor de mensen? 

  Voor de natuur?

➄ Welke actie onderneemt Maxima? 

➅ Heeft dit succes? 

➆ Hoe zou jij reageren moest je in de situatie van Maxima zitten?

VERWERKINGSVRAGEN 

METALEN

Om metalen uit de bodem te halen, moeten we eerst de ertsen opgraven. Ertsen zijn stukjes 
steen/rots waarin kleine concentraties metaal zitten.
 
In het geval van het metaal goud, haal je uit één ton gouderts, ongeveer 3 g goud. 

                                            

1 TON ERTS               →  3 G GOUD

 

Om het zuiver goud van het gouderts te scheiden is er enorm veel water nodig. Dit loopt  
op tot 50 000 liter! Ook worden hiervoor chemicaliën zoals cyanide en kwik gebruikt.  
Deze stoffen zijn zeer giftig en kunnen daarom veel schade aanrichten wanneer ze in het 
leefmilieu terecht komen.
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Zoals we eerder al zagen zijn metalen niet-hernieuwbare grondstoffen. Dit wil zeggen dat we 
deze grondstoffen kunnen opgebruiken. Wat zijn de voorspellingen voor enkele belangrijke 
grondstoffen? Hoeveel blijft er op dit moment nog over, en voor hoe lang?  
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We gaan naar de Filipijnen, een land in  
Zuidoost-Azië. 

Hier ontmoeten we Massimo Kuhano, een tech-
nieker in de elektronica-industrie. Hij deelt ons zijn 
verhaal over de werkomstandigheden in de fabriek. 

Het liefst van al wil hij die werkomstandigheden 
verbeteren. Daarom heeft hij plannen om een vak-
bond op te starten.

← Ik ben Massimo Kuhano en kom uit de Filipijnen. 
Sinds 2008 werk ik in de elektronica-industrie, 
als technieker. We produceren een klein metalen 
onderdeel dat gebruikt wordt in de toestellen van 
Samsung. 

 De veiligheid in het bedrijf is zeer slecht. Ik draag 
bijvoorbeeld geen veiligheidsbril, terwijl dit officieel 
verplicht is. 

→ Volgens de arbeidswet van de Filipijnen mag een werkdag maximum 8 uur 
duren. De wet zegt ook dat werknemers niet meer dan 2 overuren per dag 
mogen kloppen. 

 Jammer genoeg wordt de wet niet gerespecteerd in ons bedrijf. De druk 
om langer te werken is erg groot. Soms werk ik wel 11 uur aan één stuk 
door. Wanneer ik weiger, kan ik ontslagen worden. 

 Ik heb plannen om een vakbond op te starten in ons bedrijf. Ik hoop 
hiermee de slechte werkomstandigheden aan te kaarten en zo op te  
komen voor meer rechtvaardigheid. 

 Ik werk voltijds, maar heb toch moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Hier hoop ik verandering in te brengen. 

 Verder hebben we nauwelijks sociale rechten. Wanneer we ziek worden,  
is er geen medische bijstand. Ook dit zou ik graag anders zien.

 Een vakbond starten is niet makkelijk in de Filipijnen. In heel wat bedrijven 
is het niet toegelaten. Hopelijk heb ik meer succes.

➊

➋
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➀ Over wie gaat deze getuigenis?

➁ Wat is het probleem?

➂ Welke actie onderneemt Massimo?

➃ Zou jij hetzelfde doen in zijn situatie?

VERWERKINGSVRAGEN 

WERKBLAD 6

MIJNBOUW

Bij mijnbouw haalt men niet hernieuwbare grondstoffen uit de bodem. 

Er bestaan verschillende  types van mijnbouw, bijvoorbeeld:
→ tunnelmijnen of gesloten mijnbouw 
→ open-pit mijnen of open mijnbouw
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DUURZAAMHEID:

Wanneer we leven op een manier waarop:

→ We onze eigen behoeften kunnen vervullen
→ Anderen op aarde hun behoeften kunnen vervullen
→ Toekomstige generaties hun behoeften kunnen vervullen

→ Dan leven we op een duurzame manier. 

Een paar menselijke behoeften op een rij:

→ zuivere lucht
→ proper water
→ gezond voedsel
→ onderdak
→ rust/slaap
→ veiligheid

→ creativiteit
→ leren
→ vrijheid
→ onafhankelijkheid
→ dromen nastreven

→ liefde
→ waardering
→ aandacht
→ vreugde
→ spel

➀ Duurzaamheid = onze eigen behoeften kunnen vervullen

Bekijk de productieketen van de smartphone. 

In welk deel van de keten bevinden wij ons?

Welke behoeften worden er bij jou vervuld door het gebruik van een smartphone?

Welke behoeften komen in het gedrang? 

➁ Duurzaamheid = anderen op aarde kunnen hun behoeften vervullen

We bekijken een aantal personen die betrokken zijn in de productieketen.

→ Ontginning grondstoffen: Maxima Acuña

Het vervullen van enkele basisbehoeften komt in het gedrang bij  
Maxima. Kan je er enkele opnoemen?

SIMPEL GEZEGD  

IS DUURZAAMHEID: 

GENOEG VOOR IEDEREEN,  

VOOR ALTIJD! 

→ → →G
R

O

NDSTOFF
E

N P
RO

DUCTIE GEBRUIK AFVAL
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Gebeurt de ontginning van grondstoffen op een duurzame manier?

→ Productie:

Het vervullen van enkele basisbehoeften komt in het gedrang bij Massimo.  
Kan je er enkele opnoemen?

Gebeurt de productie van grondstoffen op een duurzame manier?

➂ Duurzaamheid = toekomstige generaties kunnen hun behoeften vervullen

Denk aan de behoeften die bij ons vervuld worden door de smartphone.  
Kunnen toekomstige generaties op dezelfde manier hun behoeften vervullen als wij momenteel? 
TIP Blader even terug naar de grafiek op werkblad 5. 

Waarom wel/niet?

Conclusie: is onze smartphone duurzaam? 

Hoe kunnen we de keten duurzamer maken?
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DUURZAMER?

CONSUMINDEREN

We kopen met z’n allen zeer veel elektronica. De gemiddelde consument koopt om de 18 
maanden een nieuwe smartphone. Hierdoor belanden ontzettend veel grondstoffen op de 
afvalberg. Consuminderen gaat over het bewust minder consumeren. Zo besparen we op 
kostbare grondstoffen. En zorgen we ervoor dat de afvalberg niet nodeloos aangroeit.

→

→

→

→ →

  
  

  
 R

EDUCE

→

→

  REPAIR

REUSE

GRONDSTOFFEN

GRONDSTOFFEN

GEBRUIK

GEBRUIK

PRODUCTIE

PRODUCTIE

AFVAL

RECYCLAGE
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KAN JIJ HET KRUISWOORDRAADSEL INVULLEN?  
Tip: de theoretische balkjes in de werkbladen kunnen je hierbij helpen.

HORIZONTAAL

➍ Op deze website vind je handleidingen om 
smartphones te repareren.

➎ Een bijeenkomst waar je je oude elektronica kan 
laten repareren door vrijwilligers noemen we een 
... café.

➏ Wanneer apparaten speciaal ontworpen worden 
om niet lang mee te gaan noemen we dit 
geplande ... .

➑ De fase na de ontginning van grondstoffen 
heten we de … fase. 

➒ Bij ... mining worden grondstoffen uit de stad 
gehaald, uit oude elektronica worden kostbare 
metalen gehaald.

VERTICAAL

➊ Bewust minder kopen of consumeren noemen 
we ... .

➋ Dit zijn stukjes steen/rots waarin kleine 
concentraties metaal zitten. 

➌ Voor Máxima Acuña is ... veel kostbaarder dan 
goud.

➐ Wanneer we de metalen uit onze smartphone … 
kunnen we ze opnieuw als grondstof gebruiken. 
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