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Voordezeprijskanjenietthuisblijven.
JereistnaarstedenalsCasablancaen
MarrakechenzietinOuarzazatede
bestbewaardekasba’svanMarokko.

Ennatuurlijkkomjeinpalmenoasesen
zandduinenvandeSahara.
Actiereis:vanaf399,-p.p.

Boekvóór27mei.

Demooisteprijs
vanNederland

Baobabintroduceertwekelijkse
‘veilingreizen’. Leesdevoorwaarden

opwww.baobab.nl/veiling.
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Advertentie

BlauwooglaatSaoedi’s schrikken
Van onze buitenlandredactie

amsterdamHet is zekervoorSa-
oedi-Arabiëeenschokkendadver-
tentiebeeld: eengesluierdevrouw
staartdekijkervanachterhaarni-
kaabaanmeteenduidelijk zicht-
baarblauwoog. Erondereensim-
pele tekst: ‘Sommigedingenkun
jenietbedekken.Vecht samente-
gengeweld tegenvrouwen.’
Depaginagroteadvertentie is

onderdeel vandeeerstemedia-
campagnetegenhuiselijkgeweld
inSaoedi-Arabië.Het is eenbe-
langrijke stapvoordeontvoog-
dingvanvrouwenindit streng-
conservatieve islamitischeko-
ninkrijk,waarvrouwennogniet
mogenreizenofautorijdenzon-
dermannelijkebegeleiding.
Decampagne isbedachtdoor

het reclamebureauMemacOgilvy,

dochtervande internationale re-
clamereusOgilvy&Mather. Spon-
sor isdecharitatieveKoningKha-
ledStichting (KKS). Volgensde
websitevanKKS ishetprobleem
vanhuiselijkgeweld tegenvrou-
wen inSaoedi-Arabiëveelgroter
danhetaandeoppervlakte lijkt.

DedirecteurvanKSS, prinses
BanderiAl Faisal, verteldeCNNde
campagnehelemaalniet shocke-
rendtevinden. ‘Mijnmediateam
wasnerveusenzei:weet je zeker
dat jeditwiltdoen?Maar ik snap
nietwaaromdit zocontroversieel
is.Wievindthetnunormaaldat
vrouwenwordengeslagen?’
Vrouwengenieten inSaoedi-

Arabiënoggeenspecialebescher-
ming.De stichtingheeft eenwets-
voorstel voorbereiddatmannen
diehunvrouwslaan,bestraftmet
gevangenisstrafofhogeboetes.
Er is veranderingoptil inSa-

oedi-Arabië, aldusAl Faisal. Sinds
kortmogenvrouwenzittingheb-
ben indenationaleadviesraad,de
Shura.Ookmogenze stemmen,
eeneigen identiteitsbewijsheb-
benennieuweberoepenuitoefe-
nen, zoals jurist en ingenieur.

Van onze verslaggever
Michael Persson

‘E
r isniemandterwerelddie
demobiele telefoonsnapt’,
zegtBasvanAbel. Endan
bedoelthij: diehemécht

snapt, inclusief hethele systeemer-
achter.Niemanddieweetwaardeon-
derdelenvandaankomen,wieeraan
hebbengewerkt, inwelke landen,on-
derwelkeomstandigheden. ‘Enwat je

niet snapt, kun je
niet veranderen.’

Dusbesloot
VanAbel (35), die
tijdenszijnoplei-
ding totkunste-
naar inUtrecht
ookelektrotech-
nieken informa-
ticavolgdeaan
de technische

universiteit vanDelft,meteenpaar
collega’s vanmultimediacollectief
WaagSociety zelf een telefoontegaan
maken. Eentjewaarvanhij – eenman
diezondermobieldoorhet leven
gaat –deherkomstzoukennen,de
productieprocessen,debetrokken
bedrijven. Eentjedie zoeerlijkmoge-
lijk inelkaar zouwordengezet – zon-
derhetbloedende tranenwaarmee
de fabricagevanmobiele telefoons
nuvaakgepaardgaat.

EndusgaatdezeweekdeFair-
phone indeverkoop:deeerstemo-
biele telefoonmet ‘gegarandeerd
conflictvrijemineralen’uitCongo.De
kerngrondstoffen, coltanen tin,wor-
dengewonnen inmijnenwaargewa-
pendemilitiesniets aanverdienen.

Andereeigenschappen:beter te re-
pareren,beter te recyclen, assem-
blage ineen fabriekdie zijnwerkne-
mersniet al te zeeruitbuit.Maardie
fabriek staatwelgewoon inChina.

Eigenlijk ishet een fairer phone,
zegtVanAbel zelf, net teruguitChina
omdecontracten te tekenen.Hij is
minderoneerlijkdaneennormale te-
lefoon. ‘Honderdprocenteerlijk ison-
mogelijk.Natuurlijkhebbenwijmen-
sen inCongomoetenomkopen.Na-
tuurlijk zit erkinderarbeid in.’

Dat zal menig koper teleurstellen.
‘Als je eenéchteerlijke telefoonwil
maken,moet jedehelewereldveran-
deren.De telefoon is eenartefact van
deeconomiewaarinwe leven, endie
is vooreendeeloneerlijk. Kijk,we
haddendebelangrijkstemineralen,
coltanen tin, ookuitAustraliëkun-
nenhalen.Dankoop jehet spuluit
een industriëlemijn,met strengevei-
ligheidsvoorschriftenenmilieuwet-
geving, schoonengeorganiseerd. En
wehaddendeassemblagemachines
uitChinakunnenhalenen inNeder-

landkunnenneerzetten –danweet je
zekerdathetgoedgeregeld is,met
vakbondenenoverwerkdatuitbe-
taaldwordt.Maarhoeeerlijk isdat?

Heel eerlijk.
‘Danverandert erhelemaalniets.Dan
creëer je eengeïsoleerde, kunstma-
tigewereldwaarinhetgoed lijkt te
gaan– terwijldeechtewereldgewoon
opdeoudevoet verdergaat.Nuzitten
we inCongoendragenbij aandeeco-
nomiedaar. Voormij alsontwerper
wordthetpas interessantals jehet

systeemkuntveranderen.Het zouzo
mooi zijnalswijwettenveranderen
doordatwe iets aanhetmakenzijn.’

Lukt dat?
‘InChinazijnvakbondenverboden,
dusook inde fabriekwaarweonze te-
lefoon latenmaken.Maarwijgaan
eendeel vanonzewinst investeren in
een fabrieksfonds,waaraande fa-
briekzelf hetdubbelegaatbijdragen.
Wehebbengezegddatdewerkne-
mers zeggenschapmoetenkrijgen
overdebestedingvandatgeld.Dus

moeter strakseenvertegenwoordi-
ger vandewerknemerswordengeko-
zen,die samenmetonsendedirectie
gaatbesluitenhoedewerkomstan-
dighedenkunnenwordenverbeterd.
Dat is eenbelangrijkeeerste stap.’

Kun je de arbeiders niet gewoon
meer betalen?
‘Watdoe jemetde rest vande fabriek,
als je éénproductielijnwatmeerbe-
taalt?Datgeeftproblemen.’

Is jullie telefoon ook milieuvrien-
delijker dan een Apple of Sam-
sung?
‘Dat isnogdevraag.Bij Applewerken
eenpaarduizendontwerpersaande
iPhone,waarvanerhonderdkunnen
werkenaaneenduurzamereverpak-
king.Wij zijnmetz’nachten.Onze
Fairphone isgebaseerdopeenbe-
staandmodel, eensmartphonevan
hetChineseChanghong,normaalbe-
stemdvoordeChinesemarkt.Wijge-
bruikengewoondematerialendie zij
gebruiken.Onze telefoonkun jewel
uit elkaarhalenenrepareren, jekunt
debatterij vervangenenwegaanre-
serveonderdelenaanbieden.Daarom
gaathij langermeedaneen iPhone.
Ineenvolgendestapgaanwemis-
schienbioplasticsgebruiken, en iets
doenomdestraling tebeperken–dat
vindenze inDuitslandheelbelang-
rijk.Maardearbeidsomstandighe-
denzijnonzeprioriteit.’

Hoe kwam je in China ertussen?
‘Wezijn fabrieken langsgeweest en
deze fabriek, eenstaatsbedrijf,was
geïnteresseerd. Zegeloven inonscon-
cept.Nietomdatzeerveel aanverdie-
nen,maaromdatzeooksocialewaar-
denhoog inhetvaandelhebben.’

En dan openen ze een aparte pro-
ductielijn voor deze telefoon?
‘De fabricage isonderdeel vanhet
normaleproductieproces.Die fabrie-
kenzijngigantisch,draaiencontinu.
Wezijnkleinenkunnenniet evende
machines stilzettenvooronze tele-
foons.Maarwekunnenbest eenpotje
metons spul erbij gooien –net zoveel
tinals ernodig is inonze telefoons.’

Snap je de telefoon nu?
‘Ietsbeter.Maareenmobieltjeblijft
onderdeel vaneencomplexecono-
mischenpolitiek systeem,datwemet
opzetheelnaïef proberen teontrafe-
len. Wezijnvervreemdvandepro-
ductendiewegebruiken.Metde tele-
foonwillenwedatverhaal vertellen.’

Eerlijkbellenvooreenbeterewereld
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Kenmerken van de ‘eerlijke’ telefoon, de Fairphone
Mobiele telefoon die op verschillende manieren ‘eerlijker’ is

Voor printplaatjes en condensatoren
wordt gebruikgemaakt van ‘eerlijke’
coltan en tin, afkomstig uit
Congolese mijnen waaraan rebellen
noch militairen geld verdienen

De herkomst
van het goud in het
apparaat is nog niet
te achterhalen, maar
zal in de volgende
editie ook ‘eerlijk’
gedolven zijn

De telefoon kent weer ouderwetse schroefjes,
zodat het apparaat makkelijk open kan voor
reparatie of de recycling van onderdelen

De software kan door
de gebruiker zelf worden
aangepast, zodat hij niet is

overgeleverd aan het
privacy-ongevoelige
beleid van Google

Het materiaal van de behuizing
is (nog) standaard

Interview
Bas vanAbel (35)

Eenmobiel,made inChina
metmateriaaluitCongo,
moetwel ‘fout’ zijn. Toch
deugtdeFairphone,bijna.

‘Sommige dingen kun je niet be-
dekken’, aldus de advertentie.

Bas van Abel

Zo’n 15 duizend aspirant-kopers
hebben zich ingeschreven voor de
Fairphone.Van hen komt de helft
uit Duitsland,Oostenrijk enZwit-
serland, 10 procent uit Nederland.
Zij krijgen dezeweek als eersten
de kans de telefoon echt te kopen
(à 325 euro).Vanaf volgendeweek
gaat de verkoop voor andere be-
langstellenden van start.
Veel grote aanbieders vanmobiele
telefonie hebben belangstelling
voor de telefoon.KPNneemt er

duizend af.Ook vanuit het buiten-
land is er veel interesse,maarVan
Abel wil niet te snel te grootwor-
den, zegt hij. ‘Wemoeten het on-
der controle houden, anders gaat
hetmis.’Waar de grens ligt,weet
hij nog niet: bij enkele tienduizen-
den,denkt hij.
Fairphone zelf heeft achtmede-
werkers,maar beschouwt zichzelf,
aldusVanAbel, vooral als een plat-
formdat voortbouwt op kennis en
initiatieven van andere partijen.Zo

komt conflictvrij tin van een pro-
ject van hetministerie vanBuiten-
landseZaken en komt eerlijk goud
(in een volgende generatie tele-
foons) straks vanMaxHavelaar.
Het bedrijf heeft 300duizend euro
subsidie gehad vanWaagSociety,
overheidsontwikkelingsclub
NCDOenStichtingDoen, en daar-
naast zo’n 400duizend euro van
private investeerders.Voor een
eerste serie telefoons zijn vijfdui-
zend klanten nodig.

Veel belangstelling inbinnen- enbuitenlandvoorFairphone


