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18-20 millioner indbyggere.
Halvdelen af befolkningen er under 15 år.
Ca. 1/3 af landets befolkning lever under
den officielle fattigdomsgrænse. Ca. 7% af
befolkningen lever i ekstrem fattigdom.
Den gennemsnitlige levealder er 56 år.
Spædbørnsdødeligheden er 76 pr. 1000
børn.
Omkring 39 procent af kvinderne og 61 procent af mændene kan læse. Flere piger end
drenge forlader skolen før tid – det skyldes
graviditet og pligter i hjemmet.
I landområderne har 30 procent af befolkningen adgang til rent drikkevand og 11
procent til sanitære installationer.
I byerne har 76 procent adgang til vand og
60 procent til sanitære installationer.
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HANA, ACCRA – Information er taget med
miljøforkæmper Mike Anane til udkanten af
Ghanas hovedstad Accra til slumområdet Agbogbloshie, der også fungerer som en gigantisk levende losseplads for elektronisk skrot.
Efter kun fem minutter på stedet dumper det første
stykke danske skrot ned foran Mike Ananes fødder,
mens han pirker lidt i en bunke brugte pc’er. ’Tyverisikret’, står der på den slidte processor. Ved siden af
ligger et nedslidt kabinet til en computerskærm med
mærkatet www.tastselv.toldskat.dk.

rer til 30 fodboldbaner. Overalt står drenge omkring
osende bål og brænder kabler af fra harddiske, skærme, tastaturer og andet elektronik for at få kobberet
ud af ledningerne.
»Det her er helvede på jord,« siger filminstruktør Kewesi Owusu, der er ved at optage en dokumentarfilm
om dumping af elektronisk skrot i Ghana.

Arbejdet ved bålene æder i bogstaveligste forstand
drengene op indefra, og dødeligheden er skyhøj. For
når ledningernes PVC-plastik, som indeholder klor,
smelter, dannes der dioxiner. Et stof der har to særlige
»Jeg kommer her flere gange om ugen og finder tit karakteristika: Det fremkalder en række af de farligste
kræfttyper, og det ophobes i
elektronisk skrot fra Danmark,
menneskers fedtvæv, hvor det
der er blevet dumpet herude,«
er med til at forstærke effekten
siger Mike Anane.
Agbogbloshie er sidste udvej og steaf kræft i udbrud. Dioxiner står
det for folk, der ingen andre muligderfor også i StockholmkonvenDet er noget Greenpeace også
heder har overhovedet.
tionen som et af 12 stoffer, som
tidligere har dokumenteret i forde underskrivende lande skal
bindelse med, at de fandt ubrugelige pc’er fra det danske forsvar, gymnasier og arbejde for helt at fjerne fra jordens overflade.
Danske Bank ligge og flyde på lossepladsen.

Ekstremt udsatte

»Det er beskæmmende for Danmark, for elektronisk
skrot er med til at opretholde en giftig forretning, som
børnene på lossepladsen dør af,« tilføjer Mike Anane.

Ætser dem op
Den farlige forretning, han henviser til, er let at få øje
på og umulig ikke at indånde på Agbogbloshie. Bag
ved bunkerne af skrot ligger et område, der vel sva-

Mens de mindste drenge brænder ledninger, brænder de ældre kabler af fra biler for at smelte bly fri, og
en ætsende blågrå røg hænger over hele Agbogbloshie, hvor omkring 30.000 af Vestafrikas fattigste mennesker bor. Især folk fra det nordlige Ghana, Liberia
og Nigeria kommer til Agbogbloshie, som man med
Kewesi Owusus ord dårligt kan kalde for en slumby.

»Det er nærmere en form for påhæng til lossepladsen.
Der er blikskure i udkanten af pladsen, men mange
kryber bare sammen på jorden om natten, når de skal
sove,« siger han.
Beboerne er ekstremt udsatte og dør ikke kun af de
giftige dampe. Natten før Information besøger området, er syv mennesker døde på grund af et voldsom
regnskyl.
»Agbogbloshie er sidste udvej og stedet for folk, der
ingen andre muligheder har overhovedet. Det kan
være tidligere forældreløse børnesoldater fra Liberia
eller familier fra det nordlige Ghana, der sulter. Til at
starte med må mange af dem ligge og pille bitte små
kobberstykker op af jorden, indtil de kan få fingrene
i noget skrot med lidt mere kobber i,« lyder det fra
Kewesi Owusu.

60 procent under den almindelige
pris på verdensmarkedet
På den måde er folk fra Agbogbloshie den nederste
del af et omfattende internationalt netværk, siger
filminstruktøren. Gammelt e-skrot bliver sendt af sted
fra USA og Europa til Ghana.
Noget virker, men 80 procent virker – ifølge Mike Anane – ikke. Den ubrugelige elektronik bliver sendt af
sted alene med den hensigt at dumpe det i Accra eller på en af de andre lossepladser, der findes uden for
stort set alle byer i Ghana.
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Fordi dumping af elektronik er langt billigere end at
skulle demontere det i for eksempel Danmark.
»For de mennesker, der lever på lossepladsen, er
dumping på en bizar måde perfekt. De har ingen penge, og dette er det eneste sted, hvor de kan få noget
gratis, som de kan få bare lidt værdi ud af,« siger Mike
Anane. Det kobber, de udvinder, sælger de til mellemhandlere fra især Nigeria, der sælger det videre til
virksomheder fra Mellemøsten og Kina. På den måde
er kredsløbet uendeligt, pointerer Kewesi Owusu.
’Made in China’-computere kommer til Danmark, går
i stykker og bliver sendt til Ghana, hvor kobber bliver
brændt ud af drengene fra Agbogbloshie og sendt tilbage til Kina til en ny tur i kredsløbet.
Det er hårdt arbejde. Drengene får en ghanesisk cedi
(lidt mindre end tre danske kroner, red. ) for et
pund kobber.
Under Informations besøg brænder en
gruppe drenge en bunke elektronisk skrot,
den med SKAT’s computerskærm. Ashlam

på 14 fortæller, at de har været oppe siden klokken
fire forat samle skrot op i vejkanten og foran byens
mange elektronikbutikker. Da der kun er forbrændte
ledninger tilbage, vejer drengene deres kobber på en
af de vægte, der står flere steder til fri afbenyttelse.
Stregen slår ud lige under 2,5 pund.
For de forretningsfolk, der køber kobberet af drengene, er det til gengæld en fremragende forretning. De
køber nemlig kobberet til en pris, som er 60 procent
under den almindelige pris på verdensmarkedet. Der
findes ingen præcise opgørelser over, hvor meget
e-skrot, der hvert år bliver dumpet i Ghana.
»Det drejer sig nok om ca. 500 containere om måneden, men tallet stiger hele tiden, i takt med at Vestens
forbrug af elektronik stiger,« vurderer Mike Anane.

Umuligt for Ghana
I Ghanas miljøministerium vil kontorchef, John Pwamane, ikke bekræfte Ananes tal, men han mener, at
niveauet nok afspejler virkeligheden meget
godt. Pwamane vil til gengæld gerne under-

strege, at eksport af ubrugeligt elektronisk skrot er
ulovligt ifølge Basel-konventionen, som både Danmark og Ghana har ratificeret.
»Problemet er naturligvis at identificere det skrot,
der er brugbart og ikke brugbart. Det er en næsten
umulig opgave, når containere med tusindvis af pc’er
kommer ind i vores havn. Derfor vil jeg også kraftigt
henstille til at lande som Danmark tager screeningen
af deres brugte elektronik mere alvorligt, inden det
kommer ned til os. Vi vil gerne have os frabedt skrottet,« siger John Pwamane.
Et andet problem er den gråzone, der består af brugt
elektronik, som stadig virker, men dog kun i ganske
kort tid efter, at det kommer ind i Ghana. Mike Ananes mener, at stort set al den elektronik, der kommer
lovligt ind i Ghana, har en levetid på mindre end et år.
»Mange lande og virksomheder bilder sig selv ind, at
de gør Afrika en tjeneste, når de sender deres brugte
elektronik herned, fordi vi får adgang til billige pc’er.
Men det siger de kun, fordi det er til fordel for dem

selv at komme af med pc’erne billigt. For hernede ender elektronikken altid – enten med det samme eller
efter kort tid – på steder som Agbogbloshie, hvor det
dræber tusindvis af børn,« siger Mike Anane.

Overalt ligger tomme computerkabinetter i kæmpe bunker
Computer-kirkegården i Ghana strækker sig over flere
kvadratkilometer. Overalt ligger tomme computerkabinetter i kæmpe bunker, og i hele kvarteret bruges
de mange udbenede computerskærme som stole og
borde.
Og så er der røgen fra de mange bål, der hænger som
en giftig dyne over hele pladsen. De unge skrotjægere bruger blandt andet isoleringsskum fra køleskabe
og frysere til at sætte gang i bålene, hvor de smelter plastikken væk fra kobberledninger og aluminium-komponenter.
Da Greenpeace besøgte stedet fandt deres teknikere
giftige metaller som kadmium og bly overalt – flere
steder i jorden med værdier over 100 gange højere
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end normalt. Også ftalater, de
hormonforstyrrende blødgørere i
plastik, blev fundet sammen med
adskillige kræftfremkaldende kemikalier.
De unge, som Politiken taler med,
ved godt, at røgen og dampene
er farlige. Men som 17-årige Sadiq Adams siger, mens han leder
efter mere brugt udstyr på pladsen:
»Det her arbejde er ikke godt,
men mine forældre er døde, og
jeg går ikke i skole. Jeg bliver nødt til at tjene penge.«
Ligesom de fleste andre på it-lossepladsen kommer
han fra den fattige, nordlige del af Ghana. For ham er
det livsnødvendigt at få de 30-40 kroner om dagen,
han kan tjene på kobber og aluminium fra brugte
computere.

Big business
Prisen på kobber er tredoblet på verdensmarkedet
siden 2004, og det har gjort it-lossepladsen i Ghana
til en bugnende forretning. I udkanten af pladsen har
dusinvis af metalopkøbere små skure, hvor de vejer
kobber og aluminium og køber det for få kroner kiloet.
Den nigerianske opkøber Ike Ndori er straks klar til

at lave en aftale med Politiken og sælge metaller fra
computer-kirkegården.
»Vi eksporterer til købere fra Rusland, Storbritannien
og Asien. Specielt Kina køber meget her. Det er big
business,« siger han og forklarer, hvordan metallet fra
it-affaldet bliver kørt tilbage til Tema-havnen, solgt til
internationale opkøbere og sendt med containere til
den anden ende af verden.
»Jeg ved da godt, at det ikke er det sundeste arbejde
at være her. Men det her er Ghana, og alle kan ikke
arbejde i ministerierne,« siger metal-opkøberen.
Miljøjournalisten Michael Anane ser anderledes på
Ghanas skrotbranche. Han har startet en kampagne
mod det elektroniske affald og forsøger nu at få både
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»Jeg ved da godt, at det ikke er det sundeste
arbejde at være her. Men det her er Ghana, og
alle kan ikke arbejde i ministerierne«

den lokale regering og de internationale elektronikfirmaer til at træde til.

affald hvert år. I EU er e-affald den hurtigst voksende
affaldstype.

»Der er børn ned til fem år, der arbejder her, og de
ødelægger deres liv. Vesten må tage et større ansvar
for at deres skrot ikke ender her, og it-firmaerne må
erkende deres ansvar og samle deres produkter op,«
siger Anane og kigger på en gruppe smådrenge, der
samler it-skrot:

En del af affaldet ender i Indien, Kina og Afrika, hvor
arbejdere redder kobber, aluminium og andre metaler ud af computerne. Affaldet bliver ofte brændt og
frigør i den forbindelse bly, phthalater, kadmium og
en række andre farlige stoffer.

»Det kan godt være, de tjener penge på det her. Men
det koster dem livet.«

Livsfarligt e-affald
Verden producerer 20 til 50 millioner ton elektronisk

EU har regler, der forbyder eksport af farligt affald.
Men reglerne er svære at håndhæve, da det er svært
at afgøre, om it-affald reelt er skrot, eller om det stadig kan bruges som it-udstyr.
Af Michael S. Lund, Ghana, 2014
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Hail the Name of Ghana

Hovedstad (og største by)

Accra

Officielle sprog

Engelsk

Regeringsform

Republik

Præsident

John Dramani Mahama
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6. marts 1957

Areal total

238,540 km2

Vand (%)

3,5%

Indbyggertal 2013
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