NÅGRA FRÅGOR
OM FAIRPHONE
Vad är Fairphone?
Fairphone är ett socialt företag som bygger
en rörelse för en rättvisare elektronik.
Telefonerna finns till för att avslöja produktionssystems inneboende problem
och stimulera diskussioner om vad som
verkligen är rättvist. Fairphone har en
positiv inverkan på hela värdekedjan inom
gruvdrift, konstruktion, tillverkning och
livscykel, samtidigt som företaget utvidgar
marknaden för produkter som sätter etiska
värden först.

Hur och när började Fairphone
arbeta för rättvis elektronik?
Fairphone startade 2010 som en kampanj
för att öka medvetenheten om användningen av konfliktmineraler i hemelektronik. År 2013 gick Fairphone formellt
över från att vara en kampanj till att bli
ett företag. Under de senaste tre åren har
Fairphone tillverkat och sålt 60 000 av
första upplagan av Fairphone och över
35 000 av andra upplagan. Under dessa
år har företaget byggt en aktiv rörelse
som driver utvecklingen för en rättvisare
elektronik framåt. Fairphone har fått flera
utmärkelser, bland annat FN:s Momentum
for Change pris och ”snabbast växande
tech-start i Europa” från The Next Web. I
juni 2015 blev Fairphone certifierad som
”B-Corporation”, vilket gör företaget till
den första mobiltelefontillverkaren att få
denna certifiering.

Är Fairphone den första
rättvisa mobiltelefonen?
Det korta svaret är nej. Det sociala företagets mål är att använda kommersiella strategier för att skapa sociala konsekvenser.
Fairphone:s telefoner är fortfarande långt
ifrån ”rättvisa” och för att nå dit krävs
mycket arbete. Det finns bokstavligen
tusentals sociala och ekologiska normer
som kan förbättras i produktionen av

Bildtext ädelmetaller koppar

smartphones, och Fairphone har definierat
insatser för att ta itu med några av dem.
Vissa problem inom industrin är i dagsläget omöjligt att uppnå.
Fairphone vill vara helt transparent i
sitt arbete, även i de områden där det har
ännu inte gjort några framsteg. En del av
målet är att stimulera till diskussion om
rättvisa och vad det innebär. Eftersom definitionen varierar från person till person, är
en 100 procent rättvis telefon i själva verket
någonting ouppnåeligt. Men det är samtidigt möjligt att göra produkter rättvisare
än de för närvarande är.
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Inom vilka områden försöker
Fairphone skapa förändring?
Fairphone fokusera på fyra kärnområden
för att förbättra produktionskedjan: gruvindustrin, designen, tillverkningen och
livscykeln. Företaget tar ett steg i taget och
arbetar med olika projekt i vart och ett av
dessa områden.

Gruvarbete
Varje smartphone innehåller över 30 olika
mineraler. Alla mineraler och metaller
kommer in i produktionskedjan från gruvsektorn. Det är en bransch som har många
problem när det gäller miljö och socialt
ansvar, med allt från föroreningar till
extremt farlig arbetsmiljö och barnarbete.
Dessutom finansierar de så kallade konfliktmineralerna rebellgrupper, bidrar till
politisk och ekonomisk instabilitet samt
att arbetstagarnas rättigheter, säkerhet och
lön försummas.
Fairphone strävar efter att använda
mineraler från lokala ekonomier, inte
beväpnade milisgrupper. Just nu prioriterar företaget att arbeta för konfliktfria
mineraler från Dominikanska republiken
Kongo och en del av det guld som används
i Fairphone 2 är Fairtrade-märkt.

Design
Hemelektronik är ofta ses som en slags
engångsföremål och konsumenter har i allt
högre grad förlorat förmågan att modifiera,
reparera och verkligen förstå hur deras enheter fungerar. Fairphone använder design
till förändra hur människor relaterar till
sina produkter i syfte att ge köpare att få
mer kontroll och ägande över sina telefoner.

Tillverkning
Tillverkning i hemelektronikbranschen
är krävande och innebär arbetsintensiva
tillverkningsprocesser. Arbetarna sår

sällan en lön som de kan leva på och saknar
ofta medbestämmanderätt. Dessa systemfrågor är mångfasetterade och kan inte
omedelbart åtgärdas. Till att börja med vill
Fairphone skapa positiv förändring genom
att upprätta samarbeten med tillverkare
som är villiga att investera i personalens
välbefinnande.
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Livscykel
Varje år kastar konsumenter bort miljontals mobiltelefoner vilket bidrar till
världens ofantlig mängd e–avfall. Detta
sker på grund av att de flesta telefoner är
inte byggda för att hålla och att vi ständigt
vill uppgradera våra produkter. Trots att
många europeiska länder har etablerat återvinningsprogram för e–avfall exporteras
varor rutinmässigt till utvecklingsländer
som saknar formella återvinningsanläggningar. Där bränns eller dumpas e-avfallet i
deponier och släpper ut giftiga ämnen som
är skadliga för både människor och miljö.
Fairphone ser över och arbetar med hela
livslängden för mobiltelefoner, inklusive
användning, återanvändning och säker
återvinning.
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