Del 3 Cirkulent
av Carolina Pilichi
1. Resonera kring avfallsfotavtrycket. Vad innebär synligt respektive dolt avfall?
Välj ut en produkt och beskriv det synliga avfallet och det dolda avfallet som den
ger upphov till.
Synligt avfall: Menas med konsumenters avfall, att produkter slängs efter att dem har
används istället för att produkterna återanvänds, återvinns eller så kan det vara att
delar av produkterna slängs som till exempel ost-förpackningen, plasten runt sallad
eller något dylikt. Det är produkter vi konsumenter hanterar hemma eller källsorterar
för återvinning samt slänger på soptippen.
Dolt avfall: Menas att det är avfall som inte är synligt för oss konsumenter och är en
mycket större del än det synliga avfallet. Det dolda avfallet uppstår under
produktionskedjan, avfall som framställs genom utvinning av produkter/råvaror,
transporter, produktion av bränsle såväl el och tillverkning.
*Produkt: Mobiltelefon - En mobil väger ca 170 g, och under produktion, utvinning &
tillverkning leder till att elektroniken kostar naturen 110 kg i koldioxi i utsläpp och 86
kg avfall. Alltså så kostar varje mobiltelefon som tillverkas 500 gånger mer sin egna
vikt i avfall för att produceras.
*Konsumentpris: 6000:*Klimatkostnad: 140:*Koldioxidavtryck: 110 kg
*Avfalls-avtryck: 86 kg
*Bränsle & Elproduktion: 230 g
- Gruvavfall och aluminium i telefonskalet bidrar mest.
*Gruvdrift & Anrikning: 85 kg
- Gruvavfall och bly-smältverks slagg är exempel på avfalls-faktorer, kretskort
bidrar mest pga användning av guld.
2. Vad betyder dina prylar för dig? Använder du allt du äger?
Om du skulle göra experimentet från filmen "My Stuff", vilka saker tror du att
du skulle ta tillbaka först?
Jag har inte så många prylar som jag har något känslomässigt värde för, men har inte
så mycket som jag inte använder heller för den delen eftersom jag inte samlar på mig
så mycket samt om jag skulle ha något som jag känner att jag inte längre behöver så
oftast skänker jag till någon som har bättre användning för saken eller ibland så säljer
jag den vidare. Men har lite som jag skulle kunna rensa ur både i köket och i
garderoben.

Men skulle ha svårt att leva utan mobiltelefonen eftersom den kan jag använda till så
mycket som studier, ha kontakt med andra, fotografera/filma, se filmer, lyssna på
musik, läsa tidningen eller böcker ifrån med mera.
Om man tänker sig experimentet så skulle jag vilja ha tillbaka:
Kläder samt ytterkläder (så att det finns till alla väder men behöver inte många plagg),
samma när det gäller skor, annars hygienartiklar, en stor handduk och stekpanna,
kastrull, en slev, en kökskniv, en skärbräda, en grytlapp, en taklampa, bestick, tallrik,
en djup tallrik och ett glas, spis, kyl & frys, min säng med sängkläder samt kudde och
täcke, men också min mobiltelefon tyvärr.
Jag tror jag skulle klara mig utan resten av det som finns i ett standard hem (även det
som finns i mitt hem) idag, eftersom jag har levt med ytterst lite materiella saker
tidigare och inte heller känt större behov utav det i många år innan jag flyttade ihop
med min sambo.
3. Anser du att prylar är för billiga? Varför/varför inte?
Det beror på, det finns många produkter som många kan lockas av för att dem är
billiga men är i större del av sämre kvalitet och inte så miljövänliga eller också så
finns det andra som får lida pga dennes produkts tillverkning.
Tycker det är bra att det finns hållbara, miljövänliga och produkter med bra kvalitet
för ett högre pris, då jag anser att man gör mera genomtänkta köp, men på grund av
att det finns så många billiga, dåliga produkter gällande miljö och kvalitet så upplever
jag att ett större antal handlar dessa genom impulsköp eftersom det är just billiga
produkter.
Jag skulle hellre se ett samhälle med miljövänliga (svanenmärkt bland annat),
fairtrade-märkta produkter som kostar mera (har “högre pris”) om dem är bättre samt
har en mer hållbar kvalitet. Och försöka sluta tillverka dessa billiga icke hållbara
produkter som är tillverkade för att slängas väldigt fort på tippen.
4. Inventera ditt hem.
Vilka prylar behöver du inte äga, och skulle kunna hyra istället?
Finns det saker som du i din tur skulle kunna hyra ut och dela med andra?
Har du saker hemma som andra skulle ha större nytta av?
Hade du kunnat hitta vissa saker begagnat?
Jag skulle klara mig utan soffan, tv:n, tv-bänken, datorn, de lampor som inte är
taklampor i hemmet, bordet och stolarna på balkongen. Jag skulle klara mig utan
vattenkokare, brödrosten, sodastreamern, verktygen (i verktygslådan), plattången,
hårfönen och förrådet.
Jag skulle kunna hyra/låna en dator (som isf skulle ersätta tv helt om vi inte hade haft
små barn) samt att jag skulle kunna hyra verktyg, låna en plattång hos en vän om jag
skulle vilja använda en.

Jag skulle kunna hyra ut mitt förråd eller dela den om det vore med någon jag känner,
annars tömma det och hyra ut det till någon bättre behövande.
Både brödrost, vattenkokaren, verktygen, sodastreamer, plattången och hårfönen
skulle säkerligen någon annan ha bättre användning för.
Ja absolut det skulle jag kunnat av de ovanstående sakerna samt andra möbler och
kläder hemma.
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