Opgaver til hæftet ”Fra elektronik til e-affald – om eksport af farligt affald”
Opgaverne er rettet mod brug af hæftet i undervisningen

Kap. 1:
Opgave A:
Dan jer et billede af forbruget af elektronikprodukter. Tæl f.eks. sammen hvor mange
mobiltelefoner klassen samlet har købt i løbet af de sidste 5 år? Hvorfor blev de gamle skiftet ud?
Hvor havnede den gamle mobiltelefon?

Opgave B:
Beskriv den kemiske baggrund for de kemiske stoffer der indgår i elektroniske produkter, f.eks.
hvilke reaktioner de indgår i, og hvordan de anvendes i produkterne? Beskriv de miljø- og
sundhedsmæssige effekter af de stoffer, der ikke er beskrevet så grundigt i hæftet (f.eks. kviksølv
og hexavalent krom).

Kap. 2:
Opgave C:
Diskuter, hvordan vi i Danmark skal forholde os til, at vores affald både udgør en miljø- og
sundhedsrisiko i ulandene, men også giver arbejde til børn og voksne.

Opgave D:
Opstil et scenarie for, hvordan du forestiller dig, at affaldshåndtering i ulande kan foregå på en
mere forsvarlig måde.

Kap. 3:
Afsnit 3.2:
Opgave E:
Diskuter fordele og ulemper ved eksport af brugte elektronikprodukter. Inddel eksempelvis
klassen/gruppen i forskellige grupper, der skal repræsentere forskellige parter som nødhjælpsfolk,
borger, forhandler, medarbejder på genbrugsplads, miljøorganisation, affaldsarbejder i Ghana/Kina.
Hermed kan I bedre få alle nuancer af problemstillingen med.

Opgave F:
Opstil et scenarie for, hvordan håndtering af elektronikaffald kan foregå mere hensigtsmæssigt i
Danmark.
Løsningsscenariet skal opfylde følgende betingelser:
- mere skal indsamles
- mere skal genanvendes (enten genbruges eller råstoffer genindvindes)
- hensyn til arbejdsmiljø, miljø og sundhed i såvel Danmark som udland skal inddrages.
Scenariet kan berøre følgende områder: indsamlingssteder, pris for produkter, pris for bortskaffelse,
produktion med og uden farlige stoffer, organisering af indsamling m.m.

Kap 4:
Opgave G:
I elektriske og elektroniske produkter er anvendelsen af visse kemiske stoffer forbudt. Det kendes
også inden for landbrugsområdet, hvor der er forbud mod visse bekæmpelsesmidler, hvorimod
andre er pålagt afgifter. Eller blød PVC, hvor der er forbud mod brug af tungmetallet cadmium og
afgift på phthalat-blødgørerne. Diskuter de to måder at regulere brugen af kemiske stoffer på;
forbud kontra afgifter. Undersøg, hvad der bruges i forskellige sammenhænge i Danmark.

Opgave H:
Undersøg hvordan den danske forbrugers viden om og holdning til kemiske stoffer i
forbrugerprodukter er (tag gerne udgangspunkt i elektronikprodukter):
Lav interview med x antal mennesker f.eks. i jeres omgangskreds eller i lokalområdet
Forslag til spørgsmål (find selv på flere):
- Skal kemiske stoffer med x egenskaber forbydes eller skal der advares mod dem? (x
egenskaber kan f.eks. være kræftfremkaldende, fosterskadende, hormonforstyrrende.
Udvælg noget I særligt interesserer jer for og beskriv skadevirkningerne for jeres
interviewpersoner)
- Ved du, hvilke stoffer der er i de (elektronik)produkter du køber?
- Er du villige til at betale mere for produkterne af hensyn til miljø og sundhed?
Skriv en artikel om elektronikprodukter og affald til lokalavisen eller til et sted I kender på nettet.
Deltag evt. i artikelkonkurrencen hos Det Økologiske Råd. Se mere på www.ecocouncil.dk

