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Tüketim çağında yaşıyoruz. Kaynakları sonuna kadar 
tüketiyoruz. Tüketerek mutlu oluyoruz. Tüketemediğimiz 
zaman umutsuzluğa düşüyoruz. Daha çok tüketebilmek için 
ucuz üretim yolları arıyoruz. Ucuz üretebilmek için uzak 

ülkelerdeki insanların emeğini sömürüyor, ömürlerini tüketiyoruz. 
ABD’nin aykırı haber sitelerinden US Uncut’ın en son yayınladığı 
araştırma teknoloji tüketiminin insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini 
gözler önüne serdi.

Beş yaşındaki madenciler

Apple, Samsung, IBM, HP, Cisco gibi teknoloji devleri her yıl yeni 
ürünlerini piyasaya sürüyor. Kullanıcılar da en son teknolojiyi takip 
etmek adına eski ürünlerini terk edip yenilerine geçiyor. Cicili bicili en 
son teknoloji ürününü alan son kullanıcı, aldığı ürünün kendine gelene 
kadar hangi aşamalardan geçtiğini ise bilmiyor. Bilse de ilgilenmiyor. 
Oysa her yeni üretim dünya kaynakları ve insanlar üzerinde büyük 
etkilere sahip. 

Günümüzde kullandığımız teknolojik ürünler, kobalt, bakır, koltan gibi 
hammaddeleri kullanıyorlar. Teknoloji firmaları rakipleriyle rekabet 
edebilmek için bu hammaddeleri en ucuza elde etmek zorundalar. 
Bu maddeler de en ucuza Afrika’da çocuk işçilerin çalıştırıldığı 
madenlerde elde ediliyor. Teknoloji devlerinin en çok rağbet ettiği 
ülkelerden Kongo’da çocukların yüzde 16.9’u kobalt, bakır ve koltan 
madenlerinde çalıştırılıyor. 

Birleşmiş Milletler’in rakamlarına göre bu çocukların yaşları, 5 ila 14 
arasında değişiyor. Birleşmiş Milletler bu madenleri dünyadaki en kötü 
çocuk işçi çalıştırma yerleri olarak tanımlıyor. Çok zor şartlar altında, 
sağlıklarını ve hayatlarını riske ederek çalışan çocuklar günde 1 dolar 
ile 5 dolar arasında yevmiye alıyorlar. BMS World Vision’un 2010 yılı 
araştırmasına göre, bu madenlerde çalışan 100 bin madencinin yüzde 
40’ını 18 yaş altındakiler oluşturuyor. Madenlerde çalışan çocukların 
yüzde 66’ısı okullarını bitiremiyor, yüzde 77’si ise günde sadece 
bir öğün yemek yiyebiliyor. Neden? Firmalar batılı zenginlere ucuz 
maliyetli teknolojik ürünler satsın diye!

Teknoloji, 

a m a  n e 
u ğ r u n a ?

Biz, en son model cep 
telefonlarını kullanalım 
diye beş yaşında 
çocukların madenlerde 
can verdiğini biliyor 
muydunuz?
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Zehirli atık gölleri

Teknoloji üretimi, insanları etkilediği kadar çevreyi 
de etkiliyor. Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarda 
kullanılan değerli madenlerin yüzde 95’i Kuzey 
Çin’de işleniyor. Bu madenlerin yüzde 70’ine ise 
Moğolistan sahip. Moğolistan’ın Baotou bölgesinde 
çıkarılan madenlerin oluşturduğu zehirli atıklar, 
7 kilometreden fazla bir alanı kaplıyor. Zehirli 
atıkların miktarı o kadar artmış ki, bu atıkların 
oluşturduğu bölge yapay bir göl haline gelmiş.

Teknolojinin çevreye zararı sadece üretim ile 
sınırlı değil. Teknoloji Uzak Asya’da üretilip Batı 
Avrupa ve ABD’de tüketildiği için dünya çapında 
büyük bir nakliyat yaşanıyor. Bu nakliyatın 
neredeyse tamamına yakını gemilerle yapılıyor. 
Gemiler, atmosferi en fazla kirleten araçlar 
olarak tanımlanıyor. Öyle ki dünyadaki en 
büyük 16 yük gemisi, tüm otomobillerden 
daha fazla sülfür salıyor. Dünya genelinde yüz 
binin üzerinde yük gemisi bulunuyor ve bu 
gemilerin azımsanamayacak bir kısmı teknoloji 
ürünlerini taşıyor. Her yılbaşı döneminde 14 bin 
konteynerlik mal Uzak Asya’dan Batı dünyasına 
taşınıyor. Bunun sonucunda da dünya daha çok 
kirleniyor.

Teknolojinin ve tüketimin sonu yok. Tüketim 
bu hızla giderse bir gün dünyadaki tüm doğal 
kaynaklar tükenebilir. Gelir ve emek adaletsizliği 
dünya genelinde büyük ayaklanmalara ve 
kargaşaya yol açabilir. Bu yüzden tüketim 
kültürünü bırakmamız gerekli. İnsanlar tüketmek 
yerine düşünmekten mutlu olurlarsa bu kültür 
değişebilir... Aksi takdirde karanlık günler bizi 
bekliyor...

İntihar eden işçiler

Yeni teknoloji üretiminde hammadde kadar üretim 
işçiliği de çok önemli. Firmalar ucuz insan gücü 
nedeniyle üretimlerini uzak doğuda, ağırlıklı 
olarak da Çin’de gerçekleştiriyor. Çin’in en 
büyük fason üreticilerinden Foxconn, Apple, Dell, 
Motorola, Nintendo, Nokia ve Sony gibi devlere 
üretim yapıyor. Foxconn’da 400 binin üzerinde işçi 
çalışıyor. Devler Foxconn’u ucuz ve kaliteli üretim 
nedeniyle tercih ediyor. Çalışanlar için ise durum 
tamamen farklı. Foxconn’daki işçiler, en kötü 
şartlar altında haftada 70 saat çalışıyor. Bu işçiler 
New York Times verilerine göre, günde sadece 
17 dolar kazanıyor. Foxconn’da çok sıkı çalışma 
kuralları hâkim. Örneğin işçilerin birbirleri ile 
konuşması yasak. Eğer bir işçi diğeri ile konuşursa 
önce azarlanarak uyarılıyor daha sonra da işten 
çıkartılıyor.

Foxconn’da çalışan işçilerin hayattan bir umutları 
yok. Zor şartlar altında, çok az paralar için 
çalışıyorlar. Durum böyle olunca intiharlar da 
kaçınılmaz oluyor. 2010 yılında art arda 14 işçi 
intihar edince Foxconn bir dizi önlem almaya 
gitmiş. Bu önlemlerin başında fabrikadaki tüm 
camlara tel örgüler örülmesi ve işçilere “intihar 
etmeyeceğim” diye bir belge imzalatılması gelmiş. 
İşçiler, bu belgeyi imzalamalarına rağmen intihar 
etmeye devam etmişler! 2010-2013 yılları arasında 
7 işçi daha çalışırken intihar etmiş. Foxconn’daki 
çalışma şartları o kadar kötü ki, firmadan her 
yıl 24 bin kişi ayrılıyor. Bu da firmanın toplam iş 
gücünün yüzde beşi anlamına geliyor. Tabii ki 
Apple ve diğer devler bunları hiç önemsemiyor. 
Onlar için en önemli olan şey ucuz üretim ve kâr 
maksimizasyonu.
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