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I mitt privata arbete ingår det bland annat att hålla ett öga på hur privatpersoners datorvanor
utvecklas och ökade trender visar att i dagens samhälle anses en dator eller mobiltelefon som bara är
två år gammal vara uttjänt trots att den rent tekniskt fungerar och man väljer att införskaffa en ny.
Den gamla telefonen eller datorn hamnar i förrådet eller på vinden där den samlar damm tills den
dag den slutat fungera pga. sin ålder eller för att de tekniska specifikationerna inte längre räcker till
för vardagligt arbete varpå den slängs, förhoppningsvis då på ett miljövänligt vis.
Jag anser att Håbo Kommun borde inleda ett samarbete med svenska ComputerAid
(www.computeraid.se)L eller liknande organisation, vilka är en ideellt driven organisation som
förmedlar begagnad IT-utrustning såsom datorer, skrivare, mobiltelefoner och övrig elektronik till
tredje världen för att fånga upp denna och låta den komma till användning istället för att
bokstavligen talat ligga och samla damm. ComputerAid genomför om så önskas en radering av
hårddiskar och data där de garanterar att ev. information blir omöjlig att återskapa varför varje
medborgare kan känna sig säker på att deras personliga integritet alltid skyddas.
Genom att vi som medborgare istället för att gömma vår gamla elektronik i ett hörn på vinden så kan
vi hjälpa till att göra världen lite bättre. En tre år gammal dator från en privatperson i Bålsta kan vara
till ovärderlig hjälp på en vårdcentral eller sjukhus och en mobiltelefon från Skokloster kan vara
anledningen till att ett liv räddas när den används i en ambulans i Afrika.
Baserat på ovan nämnda fakta är mitt förslag
•

att Håbo Kommun inleder ett samarbete med ComputerAid eller liknande organisation för
förmedling av begagnad IT och relaterad utrustning till tredje världen

•

att Håbo Kommun under en dag, helg eller period varje år anordnar en insamlingsdag då
kommunens invånare på enkelt vis och på angiven plats kan lämna in fungerande men
uttjänt utrustning för vidare förmedling till Computer Aid och i slutändan tredje världen

