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..och vad är ETC?
En samling icke vinstdrivande företag.

Sveriges enda rödgröna dagstidning – Dagens ETC

Solceller, tågresor, böcker, utbildningar, mobiltelefoner, serverhall, 

odlingar, klimatpositiva hyreshus.. mm mm.

Crowdfunding: 380 miljoner kronor

Omsättning i år: 250 miljoner kronor.



Energiförbrukning och produktion

Tillverkningsindustrin

E-avfallet

Utvinningsindustrin



Men först.. ska vi se vad ni kan om 
elektronik, konfliktmineraler och 
elektronikavfall!







http://www.youtube.com/watch?v=WWVFXesVScA






I speak of blood, because I can’t help it
I’d love to talk about flowers in the breeze and the moon in 
the snow
I’d love to talk about imperial history, about poems in wine
But this reality only lets me speak of blood
blood from a rented room the size of a matchbox
narrow, cramped, with no sight of the sun all year
extruding working guys and girls





http://www.youtube.com/watch?v=fU7ZJdVIebM


Var tillverkas Fairphone?
TLC Mobile Communications, Huizhou Kina

SA800-certifiering
“Schyssta” arbetsvillkor

ISO45001-
certifiering
Säkerhet och hälsa

ISO14001-certifiering
Miljötänk i tillverknings-
processen

1.99 dollar per telefon går direkt till fabriksarbetarna.

Nästan 55 000 personer är knutna till underleverantörer.

Kvar till “normal” 
levnadsstandard 92 procent

8 procent löneökning via 
Fairphone

Vanlig fabriksarbetarlön













http://www.youtube.com/watch?v=JZ6ZzJeWgpY


Energiförbrukningen

Tillverkningsindustrin

E-avfallet

Utvinningsindustrin





83 000 W solceller uppsatta.

Motsvarar 8 villatak med solceller.

Nästan 60 ton per år i minskade 

koldioxidutsläpp

Varje ETC Mobil-abonnent har minskat 

sitt klimatavtryck med 60 kg/år







Byt till ett elbolag som har Bra Miljöval

Byt till ett mobilbolag som har Bra Miljöval

Köp begagnad telefon eller Fairphone

Vad kan du göra?



Tack för att ni har lyssnat!

kent.vilhelmsson@etc.se
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