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“Ghana is digitalising. That has always been the assumption, but also the guise. These 

products are sent to Ghana to bridge the digital divide, but no digital divide is being bridged. 

The products are end-of-life. Even if they function, they are near-end-of-life. And even if they 

function well, there will always be a gap because Ghana gets the electronic material that is 

outdated, while the West uses the latest technology.” 

 

 
         ~ Mike Anane 
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Abstract 

 

Deze masterproef behandelt de ecologische en socio-economische gevolgen van de e-wastehandel 

in (Greater) Accra en onderzoekt de respons van Ghanese beleidsmakers. Daarvoor werd een 

exploratief onderzoek verricht in Accra. Data werden voornamelijk verzameld op basis van diepte-

interviews met bevoorrechte getuigen, observatie en steekproeven op onder meer de 

Agbogbloshie-dumpsite en wetenschappelijke studies van Ghanese NGO‟s of overheidsinstanties.  

Wat betreft de ecologische en socio-economische gevolgen tonen de resultaten aan dat de e-

wastehandel, en de informele e-wasteverwerking in het bijzonder, de gezondheid van de betrokken 

arbeiders in sterke mate beschadigt en waterwegen zoals de Odaw en Korle Lagoon vervuilt. De 

andere kant van het verhaal is echter dat de e-wastesector werkgelegenheid creëert en een 

strategisch toevluchtsoord vormt voor geürbaniseerde Ghanezen uit het noorden van het land, 

migranten uit West-Afrika, en kinderen. De betrokken arbeiders worden afhankelijk van hun 

beperkte inkomen en vrezen voor een totale ban op de import van tweedehandselektronica of e-

waste. Het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie en het Environmental Protection 

Agency moeten zich vandaag buigen over het complexe dossier en tevens een antwoord bieden op 

het dilemma “ecologie versus economie”.  

Op basis van de resultaten is de conclusie dat er vandaag nog geen sprake is van een specifiek e-

wastebeleid. Uit het Saints-Wizards-Demons-Systems-model van Ayee (2000) blijkt dat ook geen 

verrassing. Een beleidsvoorstel wordt echter verwacht in mei 2011, maar stakeholders botsen op 

diverse obstakels. De vraag rijst of de vooropgestelde deadlines gehaald zullen worden en hoe 

grondig het toekomstige beleid geïmplementeerd zal worden.  
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Wat is e-waste? 

 

In de Conventie van Bazel wordt e-waste gedefinieerd als alle onbruikbare elektrische en elektronische 

producten die terechtkomen in de wereldwijde afvalstroom. Meer specifiek gaat het om televisies, 

computers, gsm‟s, radio‟s en meer (Basel Action Network, 2010). Een courant synoniem is WEEE. 

Dat staat voor Waste Electrical and Electronic Equipment. Veel elektrische en elektronische producten 

bevatten toxische bestanddelen, zoals lood en cadmium. Een milieuvriendelijke recyclage is dus 

vereist.  

De conventie onderscheidt een “D-list” en “R-list”. Onder de eerste lijst valt alle UEEE voor direct 

hergebruik. Onder de tweede lijst valt alle WEEE. Dat laat echter een grijze zone open voor 

tweedehandselektronica die noch gerecycleerd moet worden noch direct herbruikbaar is. Louche 

handelaars labelen containers met WEEE niet enkel als UEEE om haveninspectie te omzeilen, 

frequentief vullen ze dat UEEE-label aan met de boodschap “voor herstel”, “voor evaluatie”, “om te 

testen” of “voor hermontage”, om maar niet te moeten spreken van WEEE. De loophole in de definitie 

wordt dus uitgebuit (Puckett et al., 2005, p. 34).  

De e-wastestrategie van EPA definieert ook EEE, UEEE en WEEE (Annex 1.). 
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I. Inleiding en probleemstelling 

 

De Noord-Zuidhandel in tweedehandselektronica is een bloeiende sector, zowel formeel als informeel. 

Aangezien de meerderheid van de Ghanese bevolking zich geen nieuwe elektronica kan veroorloven, 

is de vraag groot naar degelijke tweedehandsgoederen. Handelaars uit het Westen spelen in op die 

vraag, maar hebben bewust of onbewust geen oog voor de kwaliteit van hun exportproducten. 

Bijgevolg blijken veel geïmporteerde goederen zo goed als onbruikbaar eens ze de Ghanese 

consument bereiken. Daarenboven maken louche handelaars misbruik van de loopholes in de nationale 

en internationale wetgeving, en versturen ze bewust e-waste naar Ghana om de 

recyclageverantwoordelijkheid door te schuiven naar landen die niet in staat zijn om het afval 

milieuvriendelijk te verwerken. Hoewel zowel het exporterende als importerende land doorgaans partij 

zijn bij diverse conventies - zoals die van Bazel en Bamako - bereikt het afval toch de Ghanese 

consumenten. In Europese havens – en de haven van Antwerpen in het bijzonder - is er immers een 

gebrek aan controle op containers. In de haven van Tema in Ghana heerst er dan weer een 

ongereguleerd en onbeperkt importregime voor tweedehandselektronica. Intussen is er in Ghana een 

relatief lucratieve maar informele e-wastesector ontstaan voor zowel herstel als recyclage. Echter, 

aangezien Ghana niet over de nodige recyclagefaciliteiten beschikt, zijn de gevolgen voor mens en 

milieu nagenoeg niet te overzien en moeten ze land per land grondig geanalyseerd worden.  

De internationale gemeenschap richt doorgaans haar pijlen op het Westen, met als bedoeling om zowel 

een schuldige als een verantwoordelijke aan te wijzen voor het zoeken naar een duurzame oplossing. 

De Conventie van Bazel, die het transport van e-waste naar derdewereldlanden verbiedt, staat centraal 

in deze discussie. Deze aanpak is niet meer dan logisch; het Westen – en in het geval van Ghana 

vooral Groot-Brittannië – is nu eenmaal de voornaamste schuldige en zou bijgevolg in verhouding 

moeten opdraaien voor de schade in het land van import
1
. De vaststelling is echter dat betrokken 

westerse landen weinig voeling hebben met het onderwerp, de globale elektronicastroom nog 

nauwelijks te overzien valt en het gedupeerde landen doorgaans ontbreekt aan een nationale evenknie 

om de conventie te domesticeren. Bovendien kan het objectief van de conventie botsen op het feit dat 

een aanzienlijk aantal betrokken arbeiders afhankelijk is geworden van de import van UEEE en 

WEEE
2
.  

                                                 
1
 Opgelet: vaak reizen Ghanezen naar het land van export om een deal te maken met een lokale handelaar 

vooraleer de containers verscheept worden. Ook Ghanese burgers wonende in het land van export kunnen 

containers verschepen naar hun thuisland. Groot-Brittannië kent bijvoorbeeld een grote Ghanese populatie, die 

vaak banden heeft met familieleden die nog wonen in Ghana. Wel is het zo dat de overheid in het westerse land 

moet toezien op de export van e-waste, ook als er Ghanese handelaars bij betrokken zijn. In die zin blijft het 

Westen de voornaamste schuldige en moet de overheid de Conventie van Bazel toepassen. 
2
 Voor alle duidelijkheid: de Conventie van Bazel blijft een internationaal erkende en goedbedoelde conventie, 

en organisaties zoals het Basel Action Network verrichten nobele zaken. De vaststelling is echter dat hun acties 

relatief weinig hebben opgeleverd in een land als Ghana. Het kan dus geen kwaad om te kijken hoe Ghana de 

Conventie van Bazel tracht te domesticeren door middel van een nationaal e-wastebeleid dat als schild kan 

dienen tegen WEEE-import. In principe heeft Ghana de conventie wel geratificeerd, maar dat betekent niets 
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Hoewel Ghana eerder slachtoffer is dan schuldige, lijkt de tijd rijp om de oplossingen te zoeken aan de 

bron. Ten eerste omdat de internationale aanpak weinig efficiënt blijkt, ten tweede omdat Ghana altijd 

e-waste zal blijven genereren, ook al wordt het niet meer geïmporteerd. De centrale vragen met 

betrekking tot de politieke respons zijn: wat doet de Ghanese overheid om het probleem in eigen land 

aan te pakken? Is er een specifiek nationaal beleid voor de e-wasteproblematiek? Zo ja, hoe ziet dat 

beleid eruit? Zo niet, waarom is er nog geen specifiek beleid gemaakt? Liggen er plannen op tafel voor 

de toekomst? En zo ja, hoe zien die plannen er dan uit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
zonder nationaal alternatief. In principe is dat ook niet nodig, aangezien het exporterende land doorgaans ook 

partij is bij de conventie. Met andere woorden, mocht het exporterende land de conventie consequent naleven, 

zou de vraag niet eens rijzen waarom Ghana de import geen halt toeroept. Echter, gezien het gebrek aan succes 

om de export aan banden te leggen, is het tijd om te focussen op het land van import.  
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II. Methodologie
1
 

 

1. Opzet 

 

Het opzet van het exploratief onderzoek was om de noodzakelijke informatie te verzamelen aan de 

bron (Accra), voornamelijk aan de hand van diepte-interviews met bevoorrechte getuigen door de 

gebrekkige beschikbaarheid van gespecialiseerde literatuur. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het 

onderzoek, dat duurde van 11 februari tot en met 26 maart, was om zoveel mogelijk deskundigen te 

interviewen en ter plaatse contact te zoeken met de relevante bevoorrechte getuigen. Vanuit België 

bleek het immers onbegonnen werk om nog voor het vertrek afspraken te maken. Diverse 

bevoorrechte getuigen stelden bovendien andere deskundigen voor om te interviewen. De bedoeling 

was dat deze informatie aangevuld zou worden met literatuur die in België ook beschikbaar was.  

Het resultaat is positiever dan het oorspronkelijke opzet, aangezien sommige bevoorrechte getuigen 

relevante wetenschappelijke verhandelingen meegaven om te bestuderen. Zo is deze masterproef niet 

alleen een combinatie van diepte-interviews, veldwerk en internationale literatuur, maar een 

combinatie van diepte-interviews, veldwerk, internationale literatuur en voornamelijk Ghanese, veelal 

vertrouwelijke, literatuur. Bovendien werden diverse instanties geïnterviewd die me nog onbekend 

waren voor het vertrek naar Accra.  

 

2. Procedure en materiaal 

 

2.1. Literatuurstudie 

 

Om de setting te bespreken werd natuurlijk algemene wetenschappelijke literatuur geraadpleegd, die 

ook vanuit België beschikbaar was. Specifieke informatie van Agbogbloshie, Odaw en Korle Lagoon 

werd echter bemachtigd aan de hand van enkele vertrouwelijke en ongepubliceerde wetenschappelijke 

verhandelingen van het Water Research Institute en Green Advocacy. In het geval van het Water 

Research Institute werd de private bibliotheek uitzonderlijk en onder toezicht opengesteld in het kader 

van mijn thesis, na het smeden van een vertrouwensband met enkele medewerkers. In het geval van 

Green Advocacy werd inzagerecht verkregen in enkele cruciale documenten, ook hier na het smeden 

van een vertrouwensband met enkele medewerkers, waaronder Bennett Nana Akuffo en Yaw 

Amoyaw-Osei. Deze informatie bood ook een meerwaarde voor de stakeholdersanalyse.  

De oorzaken worden beknopt besproken op basis van beleidsdocumenten en de bachelorpaper, behalve 

het hoofstuk over urbanisatie naar en in Greater Accra. Dat hoofdstuk volgt het werk van Jacob 

Songsore van de Universiteit van Legon/Accra. Twee wetenschappelijke verhandelingen van Songsore 

                                                 
1
 Er zijn enkele belangrijke methodologische beperkingen. Deze beperkingen worden niet in dit hoofdstuk 

behandeld, maar zullen duidelijk naar voor gebracht worden doorheen de masterproef. 
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werden gekocht aan de universiteit. Andere statistische data werden dan weer verkregen via Globalis, 

Ghana Health Service, CIA World Factbook, etc.  

De gevolgen worden onder meer besproken op basis van wetenschappelijke literatuur die ook vanuit 

België beschikbaar was. Frequentief werd deze informatie echter gevonden op het World Wide Web 

op ingeving van Ghanese deskundigen. Daarnaast werd ook hier opnieuw een beroep gedaan op enkele 

primaire wetenschappelijke verhandelingen van Green Advocacy en het Water Research Institute, die 

niet beschikbaar waren vanuit België. Ook een recente studie van het Prakash & Manhart van het Öko-

Institute werd hiervoor geraadpleegd. Enkele data van Prakash & Manhart werden echter getoetst aan 

de huidige fertiliteitsgraad. Er is dus ook sprake van eigen rekenwerk. 

Om het beleid te bespreken werd een beroep gedaan op enkele officiële beleidsdocumenten van de 

Republiek van Ghana en wetenschappelijke studies van Green Advocacy. Een verklaring voor het 

gebrek aan beleidscreatie of –implementatie werd gezocht bij Joseph R.A. Ayee, het hoofd van de 

afdeling Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Legon/Ghana. Een wetenschappelijke 

verhandeling van hem werd gekocht aan de universiteit. Om de rol van het parlement te beschrijven 

werd een beroep gedaan op een gekochte wetenschappelijke verhandeling van Boni Yao Gebe, 

politicoloog aan de Universiteit van Legon/Ghana en medewerker van het Institute of Democratic 

Governance. Kortom, de bestudeerde literatuur komt vaak van de hand van enkele primaire bronnen.  

Aanvullend wordt ook een beroep gedaan op krantenknipsels uit Daily Graphic en eenmalig uit het 

Keniaanse Daily Nation, om de vooropgestelde hypotheses aan de realiteit te toetsen.  

 

2.2. Diepte-interviews met bevoorrechte getuigen 

 

Gezien de beperkte beschikbaarheid van informatie, liggen diepte-interviews met bevoorrechte 

getuigen aan de basis van deze masterproef. Immers, de diepte-interviews leverden niet enkel 

relevante informatie op die verbaal werd verkregen, sommige bevoorrechte getuigen overhandigden 

ook enkele relevante wetenschappelijke verhandelingen die niet te vinden zijn op het World Wide 

Web. De literatuur van Green Advocacy die hierboven werd besproken werd bijvoorbeeld verkregen 

na het smeden van een vertrouwensband met Yaw Amoyaw-Osei en Bennett Nana Akuffo. Dat geldt 

ook voor de informatie van het Water Research Institute en John Pwamang. In de meeste gevallen 

werden de auteurs van de Ghanese wetenschappelijke verhandelingen dus ook geïnterviewd.  

Een opsomming van de geïnterviewde bevoorrechte getuigen
1
: 

 

i. Mike Anane, lokale promotor en in de internationale pers bekend als dé expert rond e-

waste in Ghana; 

                                                 
1
 Mike Anane, Eric Amaning Okoree, John Pwamang, Yusuf Mohammed en Karim Abdul werden tweemaal 

geïnterviewd.  
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ii. Eric Amaning Okoree, directeur-generaal van het ministerie van Milieu, Wetenschap en 

Technologie en onder meer gespecialiseerd in e-waste; 

iii. Prof. Evans Aggrey Darkoh, politicoloog aan de Universiteit van Legon/Ghana; 

iv. John Pwamang, hoofd van het Chemical Control and Management Centre van EPA; 

v. Yusuf Mohammed, vice-voorzitter van de Agbogbloshie Scrap Dealers Association; 

vi. Karim Abdul, collega van Yusuf Mohammed en gedoodverfde opvolger; 

vii. Atiemo Sampson, onderzoeker aan de Ghana Atomic Energy Commission; 

viii. Kofi Agyarko, UEEE- en WEEE-deskundige aan de Energy Commission; 

ix. Yaw Amoyaw-Osei, directeur van Green Advocacy;  

x. Bennett Nana Akuffo, collega van Yaw Amoyaw-Osei; 

xi. Mr. Chong, adviseur bij het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie; 

xii. Ruby Asmah & A.Y. Karikari van het Water Research Institute; en  

xiii. Naa-Kie Osam-Sackua van Accra Metropolitan Assembly; 

 

2.3. Veldwerk 

 

Veldwerk werd verricht in diverse gebieden van Accra, zoals Nungua, Ashaiman, Spintex, Teshie, 

Tsuibleo, Agbogbloshie, Jamestown en Ussher Town. Veldwerk was vooral noodzakelijk om een 

duidelijk beeld te krijgen van de stakeholders betrokken bij de huidige praktijk, zoals herstellers en 

verzamelaars. Observatie was cruciaal, ook om de gevolgen te analyseren, zoals de vervuiling van de 

Odaw-rivier of de kinderarbeid op Agbogbloshie.  

Op Agbogbloshie werden ook enquêtes gehouden. Doorgaans werd gewerkt met een steekproef van 

een 50-tal arbeiders in de recyclagesector op de dumpsite. Opgelet: deze steekproef schommelde in 

aantal, aangezien er ten eerste niet altijd heel veel arbeiders werkzaam waren op de dumpsite, ten 

tweede er sommige arbeiders waren die niet wilden meewerken en ten derde een lange aanwezigheid 

op de dumpsite gevaarlijk kon zijn. In praktijk werden enkele eenvoudige ja/nee-vragen gesteld aan 

zoveel mogelijk aanwezigen. Aangezien uit de resultaten duidelijke conclusies te trekken vallen, was 

een steekproef van een 50-tal arbeiders voldoende om een holistisch beeld te krijgen. 

De ja/nee-vragen waren kort en klein in aantal:  

 

a. Voelt u zich afhankelijk van de e-wastehandel?  

b. Werkt u op Agbogbloshie/Woont u op Agbogbloshie? 

c. Bent u op de hoogte van plan B van AMA? 

d. Wenst u een totale ban op de import van e-waste? 
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III. Setting 

 

De Republiek van Ghana is gelegen in West-Afrika en grenst ten westen aan Ivoorkust, ten oosten aan 

Togo, ten noorden aan Burkina Faso en ten zuiden aan de Golf van Guinee. Het land is politiek 

onderverdeeld in tien administratieve regio‟s: Eastern, Western, Central, Volta, Ashanti, Brong Ahafo, 

Northern, Upper East, Upper West en Greater Accra Region. Greater Accra bestaat hoofdzakelijk uit 

Accra, de hoofdstad, en Tema, de havenstand en tevens de belangrijkste industriestad in Ghana.  

 

1. Accra en Tema 

 

Accra (fig. 1) is niet alleen de administratieve, maar ook de economische hoofdstad. Dat wil zeggen 

dat de stad de meeste moderniteit en de daarbijhorende EEE-intensieve levenstijl herbergt. De meeste 

overheidsinstanties, multinationals en bedrijven in de dienstensector hebben hun zetel in Accra.  

Hoewel er geen totale unanimiteit bestaat over de ontstaansgeschiedenis van Accra, wordt over het 

algemeen wel geaccepteerd dat Accra begon als een kleine kuststad gevestigd door de Ga-

gemeenschap ten oosten van de Korle Lagoon in de 16
de 

eeuw. De stad leefde van visserij en handel 

met Europeanen die werkzaam waren aan de kust (Biney & Amuzu, 1995, p. 6).  

Tema is de voornaamste industriestad in Ghana en tevens een internationale haven. In Tema wordt het 

merendeel van het EEE, UEEE en WEEE geïmporteerd. De meerderheid van het EEE-, UEEE- en 

WEEE-verkeer vindt plaats in Greater Accra, gezien de economische aantrekkingskracht en de 

aanwezigheid van de belangrijkste dumpsites.  
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Figuur 1: Accra en Agbogbloshie/Odaw/Korle Lagoon 

 

Bron: Google maps 

 

2. Agbogbloshie/Old Fadama/Sodom en Gomorrah 

 

Van groot belang voor het veldwerk was Agbogbloshie (fig. 2), een regio in het hart van Accra, waar 

een groot aandeel van het WEEE informeel en incorrect gerecycleerd wordt. Agbogbloshie kent twee 

synoniemen: Old Fadama en Sodom and Gomorrah. Het gebied wordt bewoond door approximatief 

6000 gezinnen en 30.000 mensen en is gelegen aan de linkeroever van de rivier “Odaw”, die uitmondt 

in de Korle Lagoon (Nana Akuffo & Amoyaw-Osei, persoonlijke mededeling, 2011, 22 februari).  

Zes economische en sociale factoren vormen een katalysator voor de groei van Agbogbloshie. Deze 

zijn:  

 

i. De spillover van de bevolking door de groei van de markt op Agbogbloshie; 

ii. De migratie van het noorden naar het zuiden van Ghana als een gevolg van de etnische 

conflicten, het internationale vrijhandelsregime en de getroffen landbouwsector door de 

klimaatverandering (Anane, Pwamang en Abdul, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart, 

23 februari & 17 februari); 
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iii. De neerwaartse sociale beweging van bevolkingsgroepen als een gevolg van de 

Structurele Aanpassingsprogramma‟s van begin jaren ‟80 (Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 

3); en 

iv. De vraag naar land door zakenlui die de bureaucratische obstakels en hoge huurprijzen 

van formele regio‟s willen omzeilen (Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 3). 

 

Agbogbloshie is door de jaren heen geëvolueerd van een kleine industriesite en voedselmarkt voor 

ajuinen en yam tot een slum met e-wastepraktijken, harddrugsverkoop en –gebruik, kinderarbeid en 

prostitutie. Vandaag zijn diverse bedrijven nog actief op Agbogbloshie, dat gelegen is in de South 

Industrial Area. Het gebied staat heden ten dage echter voornamelijk bekend om zijn incorrecte 

WEEE-recyclage. Agbogbloshie is uitgegroeid tot de grootste dumpsite van het land. Daarenboven 

vinden deze praktijken plaats in het hart van Accra, waardoor de gevolgen ervan groter en meer 

merkbaar zijn in grote delen van de hoofdstad. Zo ligt de dumpsite nauwelijks een halve kilometer van 

het hoofdkantoor van Daily Graphic, de overheidskrant en een miljoenenbedrijf, en slechts een 

kilometer van Nkrumah Avenue, waar enkele cruciale financiële instellingen hun post hebben. Dat legt 

een bom onder het neoliberale beleid van NDC. 

De schroothandelaars die de plaats ontdekten begin jaren ‟90 begonnen systematisch hun activiteiten 

te verplaatsen naar deze nieuwe locatie. Sinds 1994, nadat het grondgebeid werd geleased aan de 

vereniging, geraakten de activiteiten in een stroomversnelling (Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 3).  

Greater Accra kent nog enkele andere dumpsites, zoals Gallaway, Kokompe en Ashaiman. Geen 

enkele van deze overstijgt de omvang van Agbogbloshie.  
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Figuur 2: Agbogbloshie-dumpsite 

 

Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 55 

 

3. Korle Lagoon en Odaw (Annex 2 & 3) 

 

De Korle Lagoon is gelocaliseerd in het zuidwesten van het Central Business District van Accra. De 

meerderheid van de waterwegen van Accra komen uit in deze lagoon vooraleer ze hun weg vinden 

naar de zee, nabij de Korle Gonno. Anno 1995 leefde approximatief 57% van de hoofdstedelijke 

bevolking in de omgeving van de lagoon (Biney & Amuzu, 1995, p. i). Rekening houdende met de 

toenemende urbanisatie, kan verwacht worden dat dat percentage anno 2011 hoger ligt.  

De Odaw kent haar oorsprong in Aburi, een agricultureel gebied ongeveer 25 kilometer verwijderd 

van Accra (Nana-Amankwaah, 1996, p. 1). Ze draineert de noordelijke delen van Accra en is 

verbonden met een netwerk van kleinere en middelgrote afvoerkanalen. De meeste van deze 

afvoerkanalen worden gebruikt voor het dumpen van domestiek en industrieel afval (Biney & Amuzu, 

1995, p. 2). De oevers van de Odaw zijn een open plaats voor defecatie. De omgeving rond de rivier is 

immers heel dichtbevolkt en wordt voornamelijk bezet door barakken met beperkte sanitaire 

voorzieningen. Ook enkele belangrijke markten bezetten en vervuilen de omgeving, e.g. Kantamanto, 

Timber, Konkomba, Kaneshie en Agbogbloshie.  
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IV. Oorzaken van internationale en nationale problematiek
 1
 

 

1. Waarom is er zoveel WEEE? 

 

De elektronische en informatietechnologische industrie is werelds grootste en sterkst groeiende 

productie-industrie. Door de sterke vraag naar EEE is het aanbod onderhevig aan het vluchtige 

karakter van de vrije markt en komt de focus meer en meer te liggen op technologische vooruitgang en 

kwantiteit in plaats van kwaliteit. Bijgevolg daalt de levensverwachting van EEE elk jaar, komt er elk 

jaar meer UEEE op de markt en neemt de WEEE-afvalberg jaarlijks toe. Daarenboven brengt de 

technologische evolutie de succesvolle productie van bijvoorbeeld flat-screens teweeg, waardoor 

traditionele televisies of monitoren al op relatief jonge leeftijd de UEEE-markt bereiken en 

beschikbaar zijn voor transport naar derdewereldlanden. De Wet van Moore is in deze context van 

toepassing: de combinatie van een stijgende kwantiteit van EEE en een dalende levensverwachting en 

herverkoopswaarde creëert een “skyrocketing rate of obsolescence” (Grossman, 2007, p. 142). 

 

2. Waarom wordt WEEE geëxporteerd/geïmporteerd? 

 

2.1. Internationaal paradigma: het dichten van de digitale kloof 

 

De ICT-sector vormt een brug naar sociale en economische ontwikkeling, zowel in het Noorden als 

het Zuiden. De digitale kloof moet dan ook overbrugd worden. Het transport van UEEE past in dit 

plaatje. Er zijn echter twee grote beperkingen:  

 

i. de kwaliteit van het UEEE is vaak erg bedenkelijk en kent een korte resterende 

levensverwachting; en 

ii. terzelfdertijd blijft het Westen evolueren op technologisch vlak, wat de kloof alleen maar 

groter maakt. De facto creëert het Westen een situatie waarbij het EEE dat niet meer 

voldoet aan westerse eisen de markt in het Zuiden bereikt, in de veronderstelling dat de 

kloof op die manier niet anders dan gedicht kan worden.  

 

De voordelen van het dichten van de digitale kloof zijn allesbehalve evident. De hoeveelheid UEEE 

die nu geëxporteerd wordt naar het Zuiden en Ghana in het bijzonder, kan moeilijk goedgekeurd 

                                                 
1
 In de bachelorpaper werd al uitgelegd welke oorzaken aan de basis liggen van de e-wasteproblematiek in Sub-

Sahara Afrika. Sommige van deze oorzaken worden in deze masterproef nog slechts beknopt behandeld, andere 

komen meer uitgebreid aan bod en meer specifiek met betrekking tot Ghana wegens de aanwezigheid van 

primaire bronnen. In de masterproef wordt vooral stilgestaan bij de urbanisatie naar en in Greater Accra en 

enkele overkoepelende nationale en internationale paradigma‟s. Oorzaken zoals de naleving van de Conventies 

van Bazel of Bamako, “port shopping”, de Amerikaanse wetgeving en de Ghanese mentaliteit komen slechts kort 

aan bod.  
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worden zolang statistieken niet duidelijk maken wat de exacte voordelen zijn van het transport. Echter, 

hoe meer UEEE geëxporteerd wordt, hoe meer ruimte er vrijkomt voor WEEE-penetratie. Dubieuze 

exporteurs in het Westen misbruiken immers het UEEE-label en rechtvaardigen onterecht de uitvoer 

op basis van het paradigma rond het dichten van de digitale kloof.  

 

Too often, justifications of “building bridges over the digital divide” are used as excuses to 

obscure and ignore the fact that these bridges double as toxic waste pipelines to some of the 

poorest communities and countries in the world. While supposedly closing the “digital 

divide”, we are opening a “digital dump”. (Puckett et al., 2005, p. 2) 

 

2.2. Nationaal paradigma: ICT for Accelerated Development (ICT4AD) 

 

De reden waarom exporteurs – en dan vooral Groot-Brittannië – Ghana als een lucratieve bestemming 

voor UEEE- en WEEE-export beschouwen, ligt voor een groot deel bij het ICT-beleid dat gevoerd 

wordt in Ghana zelf. Dat beleid past perfect in het paradigma rond het dichten van de digitale kloof. In 

beide paradigma‟s worden de voordelen van het digitale tijdperk onbevooroordeeld naar voren 

geschoven.  

In 2003 werkte het National Information Technology Agency ICT4AD uit om het hoofd te bieden aan 

diverse nationale ontwikkelingsuitdagingen. Daarmee legde ze onmiddellijk veel druk op de schouders 

van de ICT-sector.  

 

It has been acknowledged that for Ghana to move her industrially weak, subsistence 

agriculture based economy towards an information and knowledge economy she will need to 

develop and implement comprehensive integrated ICT-led socio-economic development 

policies, strategies and plans. With the right sets of policies and action plans it will be possible 

for Ghana to facilitate its socio-economic development process through the development, 

deployment and exploitation of ICTs within the economy and society without first going 

through an extensive industrialization process. (NITA, 2003, p. 7) 

 

Het beleid vermeldt uiteenlopende uitdagingen, zoals de bevolkingsgroei, de zwakke economie, de 

staatsschuld, het gebrek aan human resources of research and development, etc. Met ICT4AD stippelt 

de Republiek van Ghana diverse doelstellingen uit, zoals het uitbouwen van een degelijke ICT-

industrie, de modernisering van de agriculturele sector en dienstensector en het ontwikkelen van 
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human resources en R&D. Echter, de verwachtingen voor de ICT-sector liggen echter zo hoog, dat ze 

op termijn wellicht zullen moeten bijgesteld worden (NITA, 2003, pp. 6-9)
1
.  

 

2.3. Naleving van de Conventie van Bazel en Bamako 

 

De Conventie van Bazel handelt over het beheer van het grensoverschrijdende transport van toxische 

afvalstoffen en de verwijdering ervan. Enkel Haïti, Afghanistan en de VS zijn geen partij bij de 

conventie. Dat geeft onmiddellijk een verklaring voor het WEEE-transport van de VS naar 

derdewereldlanden. De VS kent een wetgeving die verschilt van staat tot staat en weinig doeltreffend 

is.  

Echter, ook sommige landen die partij zijn bij de Conventie van Bazel voeren te weinig controle op 

dubieuze handelaars die via loopholes de conventie omzeilen en WEEE illegaal exporteren. Het 

voldoet dus niet om een internationale conventie te ratificeren als de implementatie op diverse 

gebieden faalt. Het antwoord ligt bovendien niet bij het opstellen van EU-richtlijnen voor bijvoorbeeld 

het verpakken van EEE als er te weinig mankracht is om het proces te controleren.  

Vroeger was de haven van Rotterdam een (W)EEE-verkeersader, maar door de opgedreven controle in 

de Nederlandse haven vormt Antwerpen vandaag het cruciale doorvoerpunt voor illegale WEEE-

transport. In 2008 waren vier havenmedewerkers verantwoordelijk voor de controle op acht miljoen 

containers (Holderbeke, 2008). Meer en meer louche handelaars zijn op de hoogte van de gebrekkige 

controle in de haven van Antwerpen, en doen bijgevolg aan “port shopping”. Hun goederen worden 

geëxporteerd vanuit een Europese haven die meer dan andere faalt in het toepassen van de Conventie 

van Bazel of de Europese Waste Shipment Regulations (Isarin, 2005, p. 1).  

In principe kan Ghana containers met WEEE kan weigeren. Ten eerste is Ghana partij bij de 

Conventie van Bazel, ten tweede is Ghana partij bij de Conventie van Bamako, die erop hamert dat 

Afrikaanse landen geen schadelijk afval mogen importeren. In het eerste geval kent Ghana echter geen 

nationale evenknie en moet het de conventie dringend domesticeren. In het tweede geval is er ook in 

Ghana een gebrek aan controle op containers wegens een gebrek aan mankracht (Basel Action 

Network, 2009, p. 1). Echter, de relevantie van de Conventie van Bamako mag niet overdreven 

                                                 
1
 Voor de volledige opsomming van de uitdagingen en doelstellingen, zie Annex 6. De verwachtingen van de 

ICT-sector zijn:  

i. ICTs as a Social-Enabler (Education, Health, Poverty-Reduction, Income-Distribution) 

ii. ICTs as an Enabler of rapid Socio-Economic development 

iii. ICTs as an Enabler of Government Administration and Service Delivery 

iv. ICTs as a Facilitator of Electronic Government and Electronic Commerce Initiatives 

v. ICTs as an Engine of the Service Sector 

vi. ICTs as an Enabler of Knowledge-driven Industrial development 

vii. ICTs as an Enabler of the Agriculture Sector 

viii. ICTs as a Driver of Private Sector Development 

ix. ICTs as an Agent for Wealth Creation 

x. ICTs as a Tool for Bridging the Gender inequality Gap in Social, Economic and Political 

development 
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worden, want de containers met WEEE zijn doorgaans gelabeld als containers met UEEE (Anane, 

persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart). Er mag dan al te weinig mankracht zijn om deze containers 

te controleren, de facto is het ook niet nodig en ligt de schuld eerder bij onbetrouwbare exporteurs.  

 

3. Waarom wordt WEEE niet milieuvriendelijk gerecycleerd? 

 

De voornaamste reden is logischerwijze het gebrek aan een milieuvriendelijke recyclage-

infrastructuur. Diverse factoren liggen echter aan de basis van dat gebrek, zoals de mentaliteit
1
 van 

Ghanese consumenten, politici en WEEE-arbeiders ten opzichte van afval; en de toenemende 

urbanisatie, waardoor de overheid de bevolkingsgroei in Accra onvoldoende kan bijhouden en de stad 

meer en meer vormen van ecologische anarchie vertoont. Hoewel de vervuiling geen direct gevolg is 

van de urbanisatie, ligt het in veel derdewereldsteden aan de basis van de ecologische problemen en is 

het noodzakelijk om de Ghanese situatie grondig te analyseren.  

 

3.1. Bevolkingsgroei en urbanisatie in Ghana en Greater Accra
2
 

 

De kern van Ghana‟s hoofdstedelijke milieuproblemen ligt bij de urbanisatie van de negen andere 

regio‟s naar Greater Accra, alsook de interne urbanisatie in Greater Accra naar de enige twee 

stedelijke centra, i.e. Accra en - in mindere mate - Tema. Diverse burgemeesters van Accra vielen al 

over het urbanisatiedossier. De publieke opinie hecht immers veel aandacht aan de 

overbevolkingsproblematiek en het afvalprobleem.  

In 1931 leefde slechts 9,4% van de totale Ghanese bevolking in stedelijke nederzettingen, in 1948 was 

dat al 13,9%. Vervolgens evolueerde dat percentage van 23% in 1960, 28,9% in 1970, 31,3% in 1984 

tot 43,9% in 2000 (Songsore, 2003, p. 7). Tabel 1. toont aan dat de stedelijke bevolking in 2000 uit 

8.278.636 inwoners bestond.  

De laatste statistieken tonen aan dat deze trend zich voortzet: in 2005 was 46,3% van de Ghanese 

bevolking geürbaniseerd. In 2015 zou dat cijfer oplopen tot meer dan de helft (51,1%). Tegen 2030 

zou naar schatting 58,3% van de nationale bevolking in de steden wonen (Globalis, 2011).  

                                                 
1
 De Ghanezen die betrokken zijn in de e-wastesector hebben een van-dag-tot-dag-mentaliteit. Ze zijn 

bekommerd om hun dagelijks inkomen in plaats van de gevolgen voor mens en milieu. Ook consumenten 

beseffen vaak dat ze nog een klein bedrag kunnen krijgen als ze hun WEEE meegeven met verzamelaars. Met 

andere woorden, mochten er meer milieuvriendelijke recyclagefaciliteiten voor handen zijn, betekent dat nog 

niet dat consumenten deze verkiezen boven de huidige faciliteiten, tenzij ze een bedrag krijgen van de 

milieuvriendelijke recyclagedienst dat hoger ligt dan de kosten van informele WEEE-verzamelaars. De vraag 

rijst of een ontwikkelingsland als Ghana in staat is betekenisvolle bedragen uit te keren aan consumenten die hun 

verantwoordelijkheid opnemen. Ghanese politici zijn zich dan weer bewust van de problematiek, maar diverse 

obstakels verhinderen de creatie van een degelijk afvalbeleid (zie VII punt 3.). 
2
 Statistieken zijn heel beperkt in Ghana, of slechts voor enkelen beschikbaar. De Ghana Statistical Service kent 

een beperkte dienstverlening. De meest recente cijfers zijn vaak al een tiental jaar oud. Bovendien wordt 

inzagerecht slechts aan enkelen verleend. Daarom komt het merendeel van het cijfermateriaal in dit hoofdstuk uit 

2 werken van Jacob Songsore, Professor van de Afdeling Geografie en Resource Development aan de 

Universiteit van Legon, Ghana. 
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Tabel 1: Groei in aantal stedelijke nederzettingen en stedelijke bevolking, 1948 tot 2000 

 

Bron: Songsore, 2009, p. 6 

 

Door de jaren heen zorgden diverse factoren voor de Ghanese urbanisatie. Reeds voor de 

onafhankelijkheid van 1957 kende Ghana een sterke rurale-stedelijke migratie. Tussen 1948 en 1960 

kende Ghana een sterke stedelijke bevolkingsgroei als een gevolg van de economische boom na de 

Tweede Wereldoorlog en de stedelijke ontwikkeling post-onafhankelijkheid. Ook migranten van 

andere Afrikaanse landen weken uit naar Ghanese steden, vooral omwille van de mijnbouw en de 

cacaoproductie in het zuiden van Ghana. Door de economische crisis van eind jaren ‟70 en begin jaren 

‟80, de gevolgen van de Structurele Aanpassingsprogramma‟s en de olieboom in Nigeria daalde het 

urbanisatiespercentage tot 18% tussen 1970 en 1984. Ook het feit dat urbanisatie nooit tot een daling 

in absolute termen van de rurale bevolkingsgroei geleid heeft, mag niet over het hoofd worden gezien 

(Songsore, 2003, p. 11). De statistieken mogen dus niet overdreven worden. Urbanisatie in Ghana valt 

niet te vergelijken met de westerse ervaring inzake urbanisatie en industrialisering.  

Dat wil echter niet zeggen dat de gevolgen ervan in mindere mate aanwezig zijn. Integendeel. Greater 

Accra is het doelwit van twee urbanisatiesymptomen. Zo oefent Greater Accra niet alleen een grote 

aantrekkingskracht uit voor de negen andere administratieve regio‟s en is de urbanisatie naar Greater 

Accra bijgevolg disproportioneel in vergelijking met de urbanisatie naar andere regio‟s, zoals de 

Ashanti Region (Kumasi), Northern Region (Tamale) en Central Region (Cape Coast)
1
. Ook de 

regionale urbanisatie is het hoogst in Greater Accra. Dat wil zeggen dat de meeste mensen die 

migreren naar Greater Accra of de meeste oorspronkelijke inwoners van Greater Accra die regionaal 

migreren de bedoeling hebben om zich te vestigen in Accra of Tema.  

Greater Accra urbaniseert zo snel dat de verantwoordelijke autoriteiten van Accra Metropolitan 

Assembly de groei niet meer kunnen opvangen. Stedelijke planning wordt bovendien nog bemoeilijkt 

door het gebrek aan betrouwbare en geüpdatete kaarten van Accra of Tema. Als deze situatie blijft 

aanhouden, legt dat een bom onder de duurzame stedelijke ontwikkeling (Otoo, Whyatt, Ite, p. 2, 

2006).  

 

 

                                                 
1
 Niet toevallig is er veel minder incorrecte e-wasterecyclage te bespeuren in deze stedelijke regio‟s. 
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3.1.1. Urbanisatie in Greater Accra 

 

Fig. 3. toont aan dat 87% van de bevolking van Greater Accra leeft in stedelijke centra, die 

voornamelijk gegroepeerd is in de Greater Accra Metropolitan Area waarvan de twee kernsteden 

Accra en Tema deel uitmaken.  

 

Figuur 3: Percentage stedelijke bevolking in verhouding met totale bevolking 

 

Bron: Songsore, 2009, p. 11 

 

Echter, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Zelfs in 1960 woonde 78,8% van de bevolking van Greater 

Accra in de stedelijke centra. Ondanks een klein dipje tussen 1970 en 1984, wordt het algemeen 

patroon gedomineerd door de opgang van Greater Accra en in mindere mate de Ashanti Region 

(Songsore, 2003, p. 8). Greater Accra evolueert naar een integraal geürbaniseerde regio. Dat toont fig. 

4. duidelijk aan. 
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Figuur 4: Regionale urbanisatietrends (1960-2000) 

 

Bron: Songsore, 2009, p. 13   

 

Aangezien het interne urbanisatieratio van Greater Accra door de jaren heen relatief stabiel gebleven 

is, kunnen we - ceteris paribus - concluderen dat de stijging van de bevolking van Accra en in mindere 

mate Tema voornamelijk te wijten is aan de urbanisatie náár Greater Accra. Meer en meer mensen 

migreren náár Greater Accra, om zich vervolgens te vestigen in Accra of Tema. Slechts weinigen 

migreren naar Greater Accra om niet te wonen in Tema of Accra zelf. Daarom moet vooral gekeken 

worden naar de urbanisatie náár Greater Accra als een verklaring voor de onevenwichtige stedelijke 

ontwikkeling. 

 

3.1.2. Urbanisatie naar Greater Accra 

 

Karakteristiek voor stedelijke systemen in de globale periferie is de superioriteit van één stedelijk 

centrum, in dit geval Accra-Tema, en de disproportionaliteit in omvang tussen de grootste stad en de 

op één na grootste stad, in Ghana‟s geval Kumasi. Tabel 2. levert het bewijs: Accra-Tema 

Metropolitan Area heeft na Tamale het grootste groeicijfer en kent tevens een disproportioneel 

bevolkingsaantal in vergelijking met Kumasi.  

 



 26 

Tabel 2: Bevolkingsgroei in de 4 grootste steden, 1960, 1970, 1984 

  

Bron: Songsore, 2003, p. 9 

 

In 2010 telde Accra alleen al 2.269.000 inwoners (CIA The World Factbook, 2011). Bovendien kende 

Accra in 2006 - het laatste in de statistieken opgenomen jaartal - een jaarlijkse bevolkingsgroei van 

4,3% (AMA, 2006). Tema telde anno 2000 506.400 inwoners (GHS, 2011). Normaliter liggen beide 

aantallen nog heel wat hoger door de niet-geregistreerde bewoners van informele stedelijke gebieden, 

zoals Agbogbloshie. Zo spreken Ghanese politici doorgaans van drie miljoen inwoners in Accra, wat 

een ruwe, maar vrij realistische schatting lijkt. 

De Ghanese industrialisering van de jaren ‟60 en ‟70 was immers grotendeels geconcentreerd in de 

Accra-Tema Metropolitan Area. Beide steden waren toen samen verantwoordelijk voor meer dan 80% 

van het totale aantal industriële ondernemingen en arbeidskrachten en voor meer dan 90% van de 

nationale toegevoegde waarde. Accra alleen was toen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 

arbeidskrachten en toegevoegde waarde (Songsore, 2003, pp. 11-12).  

De bovenstaande paragraaf geeft al een gedeeltelijk antwoord op de vraag waarom Greater Accra 

zoveel aantrekkingskracht uitoefent. Accra is naast de administratieve hoofdstad immers ook de 

industriële, commerciële, culturele en financiële hoofdstad. Greater Accra, en dan voornamelijk Accra 

zelf, herbergt heel wat ontwikkeling en relatieve moderniteit. Het aloude syndroom van de zoektocht 

naar een betere toekomst, gaat ook hier op. De facto is de gekoesterde hoop door rurale Ghanezen of 

zelfs bewoners van alle negen administratieve regio‟s altijd al gegrond geweest, zo blijkt uit Tabel 3. 

De levenskwaliteit in Greater Accra lag niet alleen in 1969-1970 hoger dan in andere regio‟s. Vandaag 

is dat nog steeds het geval. Meer zelfs, de kloof tussen Greater Accra en de op één na meest 

ontwikkelde regio Ashanti wordt alleen maar groter op vlak van levenskwaliteit.  
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Tabel 3: Fysieke levenskwaliteitsindex Ghana, 1969-1970 

 

Bron: Songsore, 2003, p. 14 

 

De statistieken bewijzen dat de redenen om ruraal-stedelijk of regionaal te migreren gegrond zijn. 

Armoede komt beperkter voor in Greater Accra. Slechts 1,9% van de regionale bevolking haalde de 

laagste armoedegrens niet, 4,4% haalde de hoge armoedegrens niet in 1998/99. Dat fenomeen beheerst 

de publieke opinie.  

Niettemin gaat de hoofdstedelijke regio traag maar zeker ten onder aan haar populariteit. Hoe meer 

mensen migreren naar Greater Accra, hoe meer mensen uit de boot vallen. In 2005/2006 kende Greater 

Accra dan ook een stijging in armoedepercentages, tot 5,4% voor de laagste armoedegrens en 10,6% 

voor de hoge armoedegrens (Songsore, 2009, pp. 23-24). Vandaag is deze armoede duidelijk 

merkbaar, vooral dan in Accra zelf, waar de krottenwijken uit hun voegen springen. Agbogbloshie is 

het perfecte voorbeeld van een krottenwijk die zijn eigen omvang niet meer de baas kan. De bevolking 

van Agbogbloshie wordt vandaag zelfs geschat tussen 30.000 en 50.000, hoewel officiële statistieken 

nog spreken van 30.000 bewoners (Pwamang, Nana Akuffo, persoonlijke mededeling, 2011, 23 

februari). Dat wil logischerwijze zeggen dat er meer mensen terechtkomen in de lokale e-

wastebusiness of het aantal potentiële arbeiders voor de e-wastesector alleen maar toeneemt (Anane, 

persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart).  

 

De urbanisatie naar Greater Accra heeft echter meer oorzaken dan de vrijwillige migratie naar het 

beloofde land als een gevolg van de positieve perceptie van de regio. Frequentief worden rurale 

Ghanezen verplicht hun regio te verlaten. Enerzijds migreren deze IDP‟s dan wel doorgaans naar 

Greater Accra omwille van bovenstaande troeven, anderzijds is de kans groot dat deze mensen nooit 
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zouden migreren mochten diverse factoren hen geen duw in de rug geven. Diverse factoren vormen 

dus een katalysator voor migratie naar Greater Accra.  

 

i. Het etnische conflict in Noord-Ghana brengt instabiliteit en resulteert in een aanzienlijke 

IDP-stroom.  

ii. Door het internationale vrijhandelsregime verkeren lokale boeren in het noorden van 

Ghana vaak in chronische voedselonzekerheid. Zo worden kippen geëxporteerd van 

Nederland of de Verenigde Staten naar Ghana. Lokale veehouders kunnen niet opboksen 

tegen de goedkope import- en verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor de Ghanese 

tomatenplantages. De verpakking van tomatenpuree, een alledaags product in de Ghanese 

cuisine, leest “made in Ghana”, maar in werkelijkheid worden deze blikjes geïmporteerd 

uit Italië (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart). De paradox in dit verhaal is dat 

deze mensen migreren als een gevolg van de perversiteit van het internationale 

vrijhandelsregime, en vervolgens in Greater Accra kans maken om terecht te komen in de 

e-wastesector, ook al een resultante van het lakse vrijhandelsregime.  

 

It all has to do with trade liberization. Because of this urbanisation a lot of 

people don‟t see their dreams being fulfilled and see an opportunity in the e-

waste business. The rural-urban migration is most noticeable in Agbogbloshie. 

(…) There‟s a link between the liberization of tomatoe and poultry trade and 

e-waste dumping. So it is not just the Basel Convention, but instead it is an 

interplay of a lot of things. (…) Urbanisation leads to slum formation. And in 

these slums, people survive by doing e-waste. A lot of slums in Accra are e-

waste related (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari) 

 

Ghana moet dus maatregelen nemen tegen deze vrijhandel en een antwoord proberen 

bieden op de negatieve effecten. Tegelijkertijd moet het land blijven ontwikkelen. 

Momenteel lijkt Ghana zich echter neer te leggen bij het feit dat een klein land zich maar 

moeilijk unilateraal kan verzetten tegen een systeem dat de internationale handel beheerst 

(Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari).  

iii. De klimaatverandering brengt mensen op de been en brengt hen misschien in contact met 

de e-wastesector in Greater Accra (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari). 

Ook hier valt er een paradox te ontdekken. De IDP‟s die in de e-wastesector terechtkomen 

en meer specifiek betrokken raken bij de incorrecte ontmantelingsactiviteiten, dragen zelf 

bij aan de klimaatopwarming door de verbranding van elektronisch afval.  
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The currently practiced informal e-waste recycling does not only lead to 

severe local pollution and negative health impacts for the people engaged in 

this sector, it also contributes to various local and global environmental 

problems such as the emissions of heavy metals and persistent organic 

pollutants, global warming and ozone depletion. (Prakash & Manhart, 2010) 

 

UNDP-Ghana en UNEP-Ghana focussen zich nu voornamelijk op de opwarming van de 

aarde en de effecten in het noorden van Ghana (UNDP, persoonlijke mededeling, 2011, 16 

februari). Enerzijds kan gesteld worden dat UNEP zich ook moet ontfermen over de e-

wasteproblematiek of er tenminste op de hoogte van moet zijn, anderzijds kan ze 

misschien de urbanisatie afremmen door hulp te bieden aan slachtoffers van de 

klimaatopwarming, wat zou resulteren in minder potentiële e-wastearbeiders. 
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V. Analyse stakeholders 

 

De stakeholders kunnen onderverdeeld worden in twee aparte groepen:  

 

i. Stakeholders bij de dagelijkse praktijk, i.e. import, consumptie, collectie, herstel en 

recyclage
1
 (1.1.). 

ii. Stakeholders bij de huidige WEEE-gerelateerde wetgeving en het toekomstige beleid 

(1.2.).  

 

1. Stakeholders betrokken bij dagelijkse praktijk 

 

1.1. Importeurs 

 

Importeurs van EEE zijn op chaotische wijze verspreid over heel Greater Accra; doorgaans dragen ze 

een onaantrekkelijke naam met een christelijke boodschap en het aansluitende woord “limited” (Ltd.), 

e.g. God Is Great Ltd. of zelfs God Loves Computers Ltd.. Ghana kent zowel formele importeurs als 

kleinschalige informele importeurs. Deze laatste groep vormt het overwicht. Frequentief acteren deze 

importeurs ook als verkopers en herstellers, e.g. als het geïmporteerde EEE niet of onvolledig 

functioneert, wordt het toestel zo mogelijk hersteld en vervolgens verkocht. Ghana kent op enkele 

onsuccesvolle bedrijven na geen enkele fabrikant van elektronica. De overgrote meerderheid wordt 

dus geïmporteerd en zijn tweedehandsproducten. In het geval van de formele importeurs functioneert 

naar schatting 70% van de geïmporteerde goederen. 20% dringt zich op voor herstel. 10% functioneert 

niet (Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 25).  

In het geval van de kleinschalige informele importeurs schatten Amoyaw-Osei et al. (2011, p. 27) dat 

60% van de geïmporteerde EEE functioneert, 20% nood heeft aan herstel en 20% niet functioneert en 

bijgevolg als E-waste geklasseerd kan worden. Door het informele karakter van deze sector 

schommelen de statistieken echter in grote mate. Diverse experten maken dan ook uiteenlopende 

schattingen over het percentage WEEE, van 25 tot 75% (Nzibah, 2008, p. 247), 30% (Pwamang, 

persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari), 40% (Nana Akuffo, 2011) tot 80% (Anane, persoonlijke 

mededeling, 2011, 14 februari). Een van de voornaamste redenen voor de uiteenlopende statistieken is 

de uiteenlopende procudere die informele importeurs afleggen. Zo zijn er geregistreerde bedrijven in 

het Westen die zelden-gebruikte EEE, “store rejects” of pure WEEE verkopen en exporteren. Ghanese 

zakenlui bezoeken de plaats van export, e.g. Groot-Brittannië, en bestellen de goederen waarin ze 

                                                 
1
 Dit hoofdstuk beperkt zich tot deze vijf stakeholders. De facto kunnen ook de lokale handelaars die de 

edelmetalen opkopen vermeld worden, alsook de getroffen gemeenschappen. In het geval van de lokale 

handelaars is het minder opportuun verder in te gaan op deze stakeholder, omdat deze case study zich beperkt tot 

de gevolgen, die vooral voortkomen uit de vijf behandelde stakeholders. De getroffen gemeenschappen komen 

verder in dit werk uitgebreid aan bod.  
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geïnteresseerd zijn. Binnen de 2 tot 4 weken bereiken de goederen de plaats van import. Deze praktijk 

komt vaker voor dan algemeen wordt verwacht, stelt Agyarko (persoonlijke mededeling, 2011, 28 

februari). Het is incorrect te stellen dat “het Westen” de enige bad guy is in dit verhaal. Noord-

Zuiddumping is een feit, maar laten we niet uit het oog verliezen dat Ghanese burgers afreizen naar het 

Noorden, of Ghanese burgers wonende het Noorden WEEE verschepen naar het Zuiden. 

Een andere categorie zakenlui heeft een beperkt budget en sluit een deal met de exporteur betreffende 

de hoeveelheid EEE en WEEE, zonder het exporterende land te bezoeken. Containers worden immers 

vaak verscheept op basis van het gewicht, waardoor kosten gemakkelijker kunnen gedrukt worden. In 

Ghana is door de jaren heen een pervers handelssysteem ontstaan waarbij importeur en exporteur een 

akkoord bereiken over de verhouding EEE en WEEE. Wie het goede wil, moet het slechte erbij nemen 

(Schmidt, 2006, p. 234). Bovendien betalen deze zakenlui slechts de helft van de prijs omdat de 

exporteurs de goederen niet testen vooraleer ze ze exporteren. Zodra de goederen het land van import 

bereiken, proberen de informele importeurs de meegekomen WEEE te herstellen en te verkopen. Het 

is een vorm van loterij (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari). 

Hoewel de formele en informele importeurs de grootste verantwoordelijkheid dragen, moeten ter 

volledigheid ook de private import en ICT-donaties vermeld worden. Met private import worden 

individuele reizigers – zowel buitenlanders als Ghanezen – bedoeld die gsm‟s, digitale camera‟s, 

ipod/ipads, laptops, DVD-spelers, MP3-spelers, etc. met zich meedragen en vervolgens verkopen of 

dumpen in Ghana. Tabel 4. toont aan dat 50% van de private import gsm‟s zijn.  

 

Tabel 4: Private import (in eenheden en ton, 2009) 

 

Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 28 

 

Ook donaties dragen een kleine verantwoordelijkheid. Immers, importeurs die EEE importeren in het 

kader van een donatie, betalen enkel tax op de toegevoegde waarde. Importeurs die door middel van 

een brief van het ministerie van Financiën kunnen aantonen dat het EEE bedoeld is als een donatie 

worden zelfs van deze taxen vrijwaard. Sommige internationale en nationale NGO‟s maken misbruik 

van deze loophole (Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 28).  
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Niet alleen de import van WEEE doet de wenkbrauwen fronsen. Ook de import van EEE kent enkele 

beperkingen:  

 

i. Sommige geïmporteerde UEEE heeft een beperkte levensverwachting en wordt al snel 

WEEE; 

ii. Sommige geïmporteerde UEEE is gedateerd en virtueel nutteloos voor Ghana, e.g. 

Pentium II PC‟s; en 

iii. Sommige geïmporteerde UEEE is niet aangepast aan Ghanese samenlevingscondities, 

zoals het weer, de voltage, de taal, de cultuur, etc. (Nana Akuffo, 2011), e.g. 

geïmporteerde AZERTY-toetsenborden. 

 

De EEE-import maakt 10,23% uit van de totale import in Ghana. Slechts twee productenclusters gaan 

EEE voor. Momenteel gaan enkel Zuid-Afrika, Nigeria en Ethiopië Ghana voor in Sub-Sahara Afrika, 

met respectievelijk 10,68%, 11,14% en 14,74% (ITC, 2009). Echter, Ghana profileert zich samen met 

Ethiopië als sterkste stijger in vergelijking met 2005, toen de EEE-import slechts 7,25% uitmaakte van 

de totale import in Ghana (ITC, 2005). Dat is een verschil van 2,98% en dus een stijging van 

approximatief 29%. Ook Ethiopië kent een stijging van approximatief 29% in vergelijking met 2005. 

Tabel 5. en fig. 5. tonen aan dat vooral koelkasten, PC‟s/laptops en televisies in grote hoeveelheden 

geïmporteerd worden.  

 

Tabel 5: EEE-import in Ghana (per eenheid, 2006-2009) 

 

Bron: Nana Akuffo, 2011 
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Figuur 5: EEE-import in Ghana (in eenheden, 2006-2009) 

EEE-import in Ghana (in eenheden, 2006-2009)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2006 2007 2008 2009

E
e
n

h
e
d

e
n

Koelkasten PC's/Laptops Gsm's Televisies Stereo's/Radio's
 

 

Zoals altijd, maar nog meer in dit geval, moeten deze statistieken gerelativeerd worden. Sommige 

cijfers stroken totaal niet met de realiteit, zoals het lage aantal airconditioners en de onverklaarbare 

schommelingen voor het aantal gsm‟s en vooral het aantal PC‟s/laptops. Daarom toetsen we 

bovenstaande data van de Customs, Excise and Preventive Service aan de laatste statistieken van UN 

Comtrade. Tabel 6. en fig. 6. geven ons dan ook een ander beeld.  

 

Tabel 6: Import nieuwe en tweedehandselektronica in Ghana (per eenheid/jaar) 

 

Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 30 
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Figuur 6: Import nieuwe en tweedehandselektronica in Ghana (in eenheden/jaar)
1
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UEEE wordt vooral geïmporteerd vanuit welvarende EU-lidstaten. Fig. 7. toont aan dat maar liefst 

85% van de geïmporteerde UEEE in Ghana uit EU-lidstaten komt. Met andere woorden, de Verenigde 

Staten mogen dan al op de vingers getikt worden omdat ze de Conventie van Bazel niet willen 

ratificeren en WEEE exporteren, de Europese Unie is de grootste exporteur van EEE en WEEE naar 

Ghana.  

 

Figuur 7: Import van tweedehandselektronica in Ghana (2006-2009) 

 

 Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 24 

                                                 
1
 Omdat er geen data beschikbaar zijn voor 2005, werden in functie van de lijngrafiek dezelfde statistieken 

gebruikt als 2004. Dat bevordert de continuïteit en geeft een beter beeld van de evolutie.  
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Als er een onderscheid gemaakt wordt tussen koelkasten, airconditioners, PC‟s/laptops en televisies en 

afzonderlijk tussen nieuwe en tweedehandskoelkasten, -airconditioners, -PC‟s/laptops en -televisies, is 

- op basis van tabel 7. - de vaststelling voor de import (of export) van nieuwe EEE dat:  

 

i. China, samen met de Verenigde Staten en de EU de belangrijkste exporteurs zijn van 

nieuwe airconditioners naar Ghana. China in het bijzonder steekt er bovenuit. Binnen de 

EU is vooral Duitsland de grootste exporteur van nieuwe airconditioners naar Ghana; 

ii. De EU, samen met de Verenigde Staten en China de belangrijkste exporteurs zijn van 

nieuwe PC‟s/laptops naar Ghana. De EU in het bijzonder steekt er bovenuit. Binnen de 

EU zijn Duitsland en Groot-Brittannië de grootste exporteurs van nieuwe PC‟s/laptops 

naar Ghana; 

iii. De EU, samen met China en in mindere mate de VS de belangrijkste exporteurs zijn van 

nieuwe koelkasten naar Ghana. De EU in het bijzonder steekt er alweer bovenuit. Binnen 

de EU zijn Duitsland, Groot-Brittannië en Italië de grootste exporteurs van nieuwe 

koelkasten naar Ghana; en 

iv. China, samen met de EU en de Verenigde Staten de belangrijkste exporteurs zijn van 

nieuwe televisies naar Ghana. China in het bijzonder steekt er bovenuit. Binnen de EU 

zijn Duitsland en Groot-Brittannië de grootste exporteurs van nieuwe televisies naar 

Ghana (Amoyaw-Osei et al., 2011, pp. 32-35).  
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Tabel 7: Import van nieuwe EEE in Ghana (2006-2009) 

NATIONAL SURVEY ON THE IMPORTATION OF e-EQUIPMENT (NEW PRODUCTS) 

PERIOD:   01/01/2006 to 31/12/2009  

PRODUCT 
COUNTRIES OF ORIGIN 

TOTAL BY 

PRODUCT 
USA CANADA JAPAN KOREA CHINA EU OTHER 

COMPUTER  220  6  0  0  215  6,385  4,621  11,447 

TELEVISION 179  19  2  8  22,518  2,116  9,337  34,179 

REFRIGERATOR 38  4  0  0  705  

10,77

7  5,825  17,349 

DEEP FREEZER 250  47  2  1  79  2,258  69  2,706 

AIR CONDITIONER 11  0  0  0  270  16  6  303 

OTHER 7,028  2,093  8,746  45,202  102,693  5,689  1,118,878  1,290,329 

TOTAL BY 

COUNTRY OF 

ORIGIN 7,726 2,169 8,750 45,211 126,480 

27,24

1 1,138,736   

         

NB:     1.    PRODUCTS ARE EITHER IN PIECES OR SET     

           2.   OTHER COMPRISES KETTLE, RADIO SOUND SYSTEM AND MOBILE 

PHONE   

           3.   OTHER COUNTRIES INCLUDE ANY COUNTRY NOT SPECIFIED    

 

Bron: Nana Akuffo, 2011 

 

Op basis van tabel 8. is de vaststelling voor de export van UEEE dat: 

 

i. De EU, samen met de Verenigde Staten de belangrijkste exporteurs zijn van 

tweedehandsairconditioners naar Ghana. Opvallend is ook het aantal airconditioners dat 

geëxporteerd wordt door minder voor de hand liggende landen. India is een van die 

landen; 

ii. De EU, samen met de Verenigde Staten en in mindere mate Canada de belangrijkste 

exporteurs zijn van tweedehands-PC‟s/laptops naar Ghana. De EU en de Verenigde Staten 

in het bijzonder steken er bovenuit. Ook hier geldt dat Duitsland en Groot-Brittannië de 

grootste exporteurs zijn van tweedehands-PC‟s/laptops naar Ghana; 

iii. De EU met overschot de belangrijkste exporteur is van tweedehandskoelkasten naar 

Ghana. De EU steekt er met kop en schouders bovenuit. Ook hier geldt dat binnen de EU 

vooral Duitsland, Groot-Brittannië en Italië de grootste exporteurs zijn van 

tweedehandskoelkasten naar Ghana; en 

iv. De EU met overschot de belangrijkste exporteur is van tweedehandstelevisies naar Ghana. 

De EU steekt er met kop en schouders bovenuit. Ook hier geldt dat binnen de EU vooral 
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Duitsland en Groot-Brittannië de grootste exporteurs zijn van tweedehandstelevisies naar 

Ghana (Amoyaw-Osei et al., 2011, pp. 32-35).  

 

Tabel 8: Import van tweedehands EEE in Ghana (2006-2009) 

NATIONAL SURVEY ON THE IMPORTATION OF e-EQUIPMENT (USED PRODUCTS) 

PERIOD:   01/01/2009 to 31/12/2009  

PRODUCT 
COUNTRIES OF ORIGIN TOTAL 

BY 

PRODUCT USA CANADA CHINA 

JAPA

N KOREA EU 

OTHE

R 

COMPUTER  40,677  9,659  3,410  1,224  5,621  67,287  156  128,034 

TELEVISION 1,637  131  254  181  59  168,893  686  171,841 

REFRIGERATOR 730  70  58  2,435  114  220,651  1,417  225,475 

DEEP FREEZER 559  123  56  32  3  20,043  342  21,158 

AIR CONDITIONER 92  9  7  2  10  100  70  290 

OTHER 1,791  676  495  17,901  9,382  103,358  666  134,269 

TOTAL BY 

COUNTRY  45,486 10,668 4,280 21,775 15,189 580,332 3,337   

         

NB:     1.    PRODUCTS ARE EITHER IN 

PIECES OR SET       

           2.   OTHER PRODUCTS COMPRISES KETTLE, RADIO SOUND 

SYSTEM AND MOBILE PHONE    

           3.   OTHER COUNTRIES INCLUDE ANY COUNTRY NOT 

SPECIFIED     

 

Bron: Nana Akuffo, 2011 

 

1.2. Consumenten 

 

De consumenten van het EEE en UEEE kunnen onderverdeeld worden in  

 

i. private consumenten;  

ii. institutionele consumenten;  

iii. ondernemende consumenten.  

 

Logischerwijze kopen de consumenten met een beperkt inkomen eerder UEEE, wat ook betekent dat 

hun producten sneller hun limiet bereiken en sneller geklasseerd worden als WEEE. Uit een 

berekening op basis van data van Nana Akuffo (2011) blijkt dat de private consumenten 94,38% van 

de koelkasten, 73,43% van de airconditioners, 46,39% van de PC‟s, 68,28% van de laptops en 98,60% 

van de televisies bezitten. Normaliter consumeren instituties en ondernemingen nieuwe elektronica 

met een langere levensverwachting. EEE dat gebruikt wordt door ondernemingen of instituties kent 
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een levensverwachting van approximatief 6,3 jaar, terwijl de levensverwachting van (U)EEE dat 

gebruikt wordt door private consumenten approximatief 3,7 jaar bedraagt (Nana Akuffo, 2011). 

Als het EEE uiteindelijk toch stopt met functioneren, bewaren zowel private, institutionele als 

ondernemende consumenten het WEEE vaak enkele jaren vooraleer het te deponeren of mee te geven 

met informele of formele verzamelaars. De meerderheid van de consumenten (92,40%) is echter 

afhankelijk van informele verzamelaars, wat de jarenlange bewaring in stock verklaart en 

rechtvaardigt. Ook in dit geval nemen de private consumenten de overgrote meerderheid van de 

WEEE-stockvoorraad voor hun rekening, met 94%, wat neerkomt op 277.000 ton WEEE (Amoyaw-

Osei et al., 2011, p. 40). EPA zelf maakt als institutionele consument deel uit van dit fenomeen.  

 

There are so many insitutions that have hugh stock amounts of e-waste; even in the EPA, we 

have a huge amount of e-waste in stock for them to repair or dismantle. We don‟t know where 

we can send all this e-waste, there are only a handful of companies that recycle it in an 

environmentally sound manner. We keep them in stock because we don‟t want it to be 

dismantled in an inadequate way. People who are environmentally concious don‟t want to give 

their e-waste to just anybody. (Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari) 

 

EPA en andere institutionele consumenten zijn sinds 2004 partij bij de Public Procurement Act (663), 

die overheidsagentschappen en -departementen verbiedt om WEEE incorrect te deponeren. Punt (d) 

van paragraaf 84 van Artikel 663 schrijft de procudure om WEEE te deponeren als volgt voor: 

“Disposal of obsolete and surplus items shall be by destruction, dumping or burying as appropriate” 

(Gazette, 2003, p. 39). Naast de morele verklaring dat een institutie als EPA maar moeilijk haar 

WEEE kan meegeven met informele verzamelaars, is deze handeling dus ook bij wet verboden. 

Berekeningen op basis van tabel 9. tonen aan dat de meerderheid (68,41%) van het WEEE direct 

verstuurd wordt voor recyclage. In het geval van het WEEE van de private consumenten is dat 

69,23%. 31,59% van het WEEE wordt eerst enkele jaren opgeslagen om vervolgens wel vrijgesteld te 

worden voor recyclage. Dat is zeker een aanzienlijke hoeveelheid WEEE dat uit voorzorgsmaatregelen 

wordt opgeslagen. Of beter: mochten correcte en formele recyclagefaciliteiten voor handen zijn zou dit 

percentage niet zo hoog liggen.  

 

Tabel 9: WEEE-stroom voor recyclage (in ton/2009) 

 

Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 46 
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Dat is echter niet het volledige verhaal. Uit tabel. 10 blijkt dat niet alle WEEE in stock uiteindelijk 

gerecycleerd wordt. 21,38% van het WEEE dat in stock is opgeslagen, blijft ook daar opgeslagen en 

wordt nooit vrijgesteld. In het geval van de WEEE-stockvoorraad van de private consumenten is dat 

26,32%. 36,37% van de WEEE-stockvoorraad van instituties blijft ook opgeslagen zonder 

recyclagevooruitzichten, al is de rol van de institutionele consumenten beperkt in verhouding met het 

totale resultaat. In het geval van de private consumenten ligt de reden voor de aanhoudende opslag bij 

het gebrek aan (kennis over) milieuvriendelijke recyclagefaciliteiten (Anane, persoonlijke mededeling, 

2011, 14 februari). In het geval van de instituties ligt de reden bij het eerder vermelde Artikel 663.  

 

Tabel 102: Verhouding totale WEEE-stockvoorraad en WEEE-stockvoorraad bedoeld voor recyclage (in 

ton/2009) 

 

Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 46 

 

1.3. Verzamelaars 

 

Zoals eerder vermeld zijn er zowel formele als informele verzamelaars, hoewel hoofdzakelijk 

informele verzamelaars de WEEE-handel bezetten. Deze verzamelaars gebruiken doorgaans 

trekkarretjes en gaan het WEEE aankopen bij een van de drie bovenstaande consumenten. Bij grote 

hoeveelheden en/of indien er op voorhand een duidelijke afspraak werd gemaakt, wordt een taxi of 

bestelwagen gebruikt om het WEEE te vervoeren naar dumpsites. Formele verzamelaars kunnen maar 

moeilijk concurreren met informele verzamelaars aangezien ze normaliter bijkomende kosten moeten 

betalen voor milieuvriendelijke recyclagefaciliteiten. Informele verzamelaars daarentegen worden 

betaald door arbeiders in de informele recyclagesector, naargelang de kwantiteit en kwaliteit van de 

edelmetalen die terug te vinden zijn in het WEEE-item dat hen wordt aangeboden. Sporadisch 

recycleren de verzamelaars het WEEE zelf en verkopen ze de metalen vervolgens aan lokale 

handelaars. 

Voorbeelden van formele collectiebedrijven zijn City Waste Recycling Ltd. of Zoomlion. De impact 

van deze bedrijven is of heel beperkt, of simpelweg onbestaande. Een bedrijf zoals Zoomlion is actief 

in diverse Afrikaanse landen en heeft een contract met Accra Metropolitan Assembly, maar beperkt 

zich enkel tot domestiek afval en wacht af tot internationale producenten zoals Phillips hun 

verantwoordelijkheid opnemen en “collection points” opzetten in Accra en Tema (Anane, persoonlijke 

mededeling, 2011, 6 maart).  
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Volgens socio-economische studies van Prakash & Manhart (2010) betalen verzamelaars 2 tot 5 GHC 

(0,92 – 2,29 euro) voor een PC, traditionele televisie of monitor en 3 tot 7 GHC (1,38 – 3,21 euro) 

voor een koelkast.  

 

1.4. Herstellers 

 

Herstellers of herstelzaakjes zijn verspreid over heel Greater Accra en doorgaans gevestigd langs de 

kant van de weg. De meeste hebben een informeel karakter en verrichten arbeid in povere 

omstandigheden. Veel herstellers werken in kleine containers of barakken en gebruiken primitieve 

werkinstrumenten. De arbeiders herstellen EEE dat hen geleverd wordt door private, institutionele of 

ondernemende consumenten, hoewel ook hier het meeste EEE eigendom is van private consumenten. 

Herstellers verkopen enkel EEE aan verzamelaars als ze tot de conclusie komen dat het item 

onherstelbaar is en dat ook hebben meegedeeld aan de consument in kwestie. Daarnaast bevinden 

herstellers zich frequentief in een situatie waarbij de consumenten hun EEE niet meer komen ophalen, 

deels omdat ze zich al bewust waren dat het geleverde EEE onherstelbaar was nog voor het in handen 

kwam van de hersteller. Met andere woorden, EEE voor herstel kan vaak reeds geklasseerd worden als 

WEEE. Niet zelden leveren consumenten hun (W)EEE aan herstellers omdat ze op die manier de 

recyclageverantwoordelijkheid over hun elektrische en elektronische afval kunnen doorschuiven naar 

herstelzaakjes. In dat geval verkopen herstellers het WEEE aan informele verzamelaars. Echter, 

sommige consumenten vergeten simpelweg hun EEE op te halen na herstel, wegens de lange 

herstelduur. In dat geval worden de items frequentief verkocht op de tweedehandsmarkt – wat de facto 

een derde-, vierde- of vijfdehandsmarkt is. Dat is echter een riskante beslissing, aangezien de eigenaar 

nog steeds zijn eigendom kan opeisen (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart).  

Heel belangrijk is de functie van de herstelzaakjes in het globale e-wasteproces. Naast het herstel in 

opdracht van private, institutionele en ondernemende consumenten, is de dagelijkse functie van veel 

herstelzaakjes het acteren als filter tussen de import- en recyclagesector, op een systematische basis. 

Concreet: als een container van Tema EEE voor herstel of e-waste bevat, nemen sommige 

herstelzaakjes in opdracht van de eigenaar van de container de taak op zich om alsnog leven in het 

elektrische of elektronische toestel te proberen blazen. Lukt dat niet, wordt het materiaal doorverkocht 

aan verzamelaars. Lukt dat wel, wordt het materiaal toegankelijk voor de tweedehandsmarkt. De 

eigenaar van de container ontvangt het grootste aandeel van de winst. Echter, sommige herstellers zijn 

ook actief als importeur en zijn dus afhankelijk van de items in de bestelde containers. Het is intussen 

al duidelijk dat veel functies elkaar overlappen, aangezien een hersteller ook als verzamelaar kan 

optreden, of een verzamelaar als arbeider in de recyclagesector. Opgelet: allesbehalve alle (W)EEE 

wordt eerst gefilterd door de herstelzaakjes. De meeste WEEE wordt immers nooit naar herstelzaakjes 

gezonden, maar direct meegegeven met informele verzamelaars. Tabel 11. geeft de hoeveelheid EEE 

aan dat in 2009 werd geleverd aan herstelzaakjes.  
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Tabel 11: EEE geleverd voor herstel (in eenheden en ton/2009) 

EEE brought for Repair  

  units tons 

Large Household Appliances   

Refrigerator 780,000 0 

Air Conditioner 325,000 0 

      

Small Household Appliances   

Iron 421,200 0 

Kettle 182,000 0 

      

Information & Communication Technologies 

PC 169,000 0 

Laptop 164,667 0 

Mobile Phone 782,600 0 

      

Consumer Electronics     

Televison 630,500 0 

Radio & Hi/Fi 834,167 0 

      

Total Tracer brought   0 

Total EEE brought   0 

 

Bron: Nana Akuffo, 2011 

 

1.5. Arbeiders in recyclagesector 

 

Ook hier geldt dat de meerderheid van de recyclage plaatsvindt in de informele sector, doorgaans op 

dumpsites zoals Agbogbloshie. De arbeiders ontmantelen het WEEE en gaan op zoek naar koper, 

aluminium, ijzer, etc. Koperkabels worden verbrand om zo het plastieke omhulsel te verwijderen en 

het koper zelf vrij te maken. Om het vuur aan te wakkeren, gebruiken de arbeiders autobanden of 

piepschuim uit koelkasten. Tijdens het proces komen schadelijke stoffen vrij; vooral de verbranding 

heeft een enorme impact op mens en milieu. Volgens Prakash & Manhart (2010) wordt approximatief 

42% van het WEEE gerecupereerd, wat betekent dat de meeste edelmetalen worden vrijgemaakt 

aangezien de edelmetalen een veertigtal procent uitmaken van het volledige WEEE. In het geval van 

aluminium en koper is de conclusie dat 85% wordt vrijgemaakt, voor goud en zilver 70%. Economisch 

gezien is de milieuonvriendelijke ontmanteling dus relatief efficiënt in zijn opzet.  

In de formele sector is alleen City Waste Company Ltd. het vermelden waard, al blijft zelfs de impact 

van dit bedrijf erg beperkt. Een bedrijf als City Waste Company Ltd. ontmantelt het WEEE en 

verkoopt de edelmetalen. Andere delen worden geëxporteerd naar Europese recyclagepartners, die het 

giftige materiaal op milieuvriendelijke wijze verwerken. Andere bedrijven, zoals Waste Recycling 

Ghana Ltd., claimen wel dat ze aan WEEE-recyclage doen, maar in realiteit behandelen ze geen 
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WEEE. Het resultaat is dat naar schatting 0,2% van alle WEEE gerecycleerd wordt door de formele 

sector (Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 53). Dat is een bedroevend laag percentage. Tabel 12. geeft de 

totale stroom WEEE naar de informele recyclagesector weer.  

 

Tabel 12: Totale stroom WEEE naar informele recyclagesector (in ton/2009) 

 

Bron: Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 56 

 

2. Stakeholders betrokken bij huidige en toekomstige beleid 

 

2.1. Beleidsmakers 

 

De algemeen aanvaarde beleidsmaker op vlak van e-waste is het ministerie van Milieu, Wetenschap en 

Technologie, gevestigd in Osu, Accra. De jure is het Environmental Protection Agency – gevestigd 

naast het ministerie - enkel verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid dat het ministerie 

opstelt en moet het agentschap heden ten dage dus wachten op een signaal van het ministerie. Echter, 

de facto verschaft het agentschap de belangrijkste informatiebronnen en ligt ze aan de basis van het 

toekomstige beleid. Beide overheidsinstanties lijken echter elkaar aan te kijken, wat een bom legt 

onder de politieke continuïteit. Bij het ministerie klinkt het dat het de middelen niet heeft om 

voldoende aandacht te spenderen aan een dossier van dergelijke complexiteit en dat EPA die middelen 

wel heeft. Bij EPA klinkt het dan weer dat ze de jure niet de bevoegdheid heeft om een beleidsvoorstel 

te doen en dat ze weinig kan doen zolang er niets is om te implementeren (Sarpong, persoonlijke 

mededeling, 2011, 20 februari). Uit de realiteit blijkt echter dat EPA nu toch het initiatief genomen 

heeft om de problematiek grondig te bestuderen en op basis daarvan een e-wastestrategie heeft 

uitgewerkt. Uiteindelijk zal het aandeel van het ministerie uiterst beperkt blijken, al zal het ministerie 

– en meer bepaald minister Sherry Ayitey - wel als eindverantwoordelijke naar buiten komen met een 

officieel beleidsvoorstel (Amaning Okoree, persoonlijke mededeling, 2011, 20 februari).  
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2.2. Implementatie 

 

2.2.1. Environmental Protection Agency (EPA) 

 

Intussen is al duidelijk wat de echte rol is van EPA. Dit agentschap bezit de nodige expertise voor het 

complexe e-wastedossier. Deze expertise bezit het ministerie niet. Meer specifiek heeft EPA een 

centrum dat zich buigt over de problematiek, i.e. Chemical Control and Management Centre (CCMC). 

Aan het hoofd van CCMC staat John Pwamang. De implementatie van het beleid handelt vooral over 

de structurele problemen van de e-wastehandel, i.e. import, herstel, recyclage, etc. De aanpak van de 

gevolgen van de e-wasteproblematiek is voornamelijk de verantwoordelijkheid van Accra 

Metropolitan Assembly. De bedoeling is natuurlijk dat EPA het toekomstige beleid volledig 

implementeert zodat de gevolgen beperkt blijven en AMA zich in mindere mate moet buigen over de 

problematiek.  

 

2.2.2. Accra Metropolitan Assembly (AMA) 

 

De rol van AMA is beperkt tot e-wastegerelateerde beslissingen. De enige significante rol die AMA 

kan spelen is een antwoord proberen bieden op enkele gevolgen van e-waste, e.g. het dreggen van de 

Odaw en Korle Lagoon of het delocaliseren van de bevolking van Agbogbloshie. De concrete 

implementatie van het toekomstige e-wastebeleid is niet de verantwoordelijkheid van AMA. 

Bovendien is sowieso al gebleken dat AMA – en dan concreet het Waste Management Department - 

weinig tot geen initiatief neemt om de structurele problemen van e-waste aan te pakken. Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit het contract tussen AMA en Zoomlion dat met geen woord rept over e-wasterecyclage 

(Agyarko, persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari).  

 

2.2.3. Ghana Ports & Harbours Authority 

 

GPHA is de autoriteit van de haven van Tema en Takoradi. E-waste wordt enkel geïmporteerd in de 

haven van Tema. De rol van GPHA is erg uitgebreid. Heel algemeen moet GPHA het reilen en zeilen 

van de haven in goede banen leiden, en wordt het daarvoor bijgestaan door gespecialiseerde diensten, 

zoals CEPS.  

 

2.2.4. Customs Excise & Preventive Service (CEPS) 

 

CEPS is verantwoordelijk voor het innen van invoerheffingen op containers, zoals containers met 

EEE, UEEE en/of WEEE in de industriële haven van Tema. Daarnaast is CEPS ook verantwoordelijk 

voor het controleren van de inhoud van containers en van de vereiste documentatie. CEPS moet dus 
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ook de containers met EEE of WEEE controleren, maar ten eerste is er te weinig mankracht om dat 

grondig te doen, ten tweede zijn deze containers gelabeld als tweedehandselektronica waardoor ze met 

de juiste documentatie wel mogen geïmporteerd worden. CEPS werkt samen met ministeries of 

agentschappen om de import- en exportwetten te implementeren (CEPS, 2006). Als het beleid rond e-

waste op papier staat, zal EPA dus moeten samenwerken met CEPS. EPA zelf krijgt geen toegang tot 

de haven van Tema.  

 

2.2.5. Energy Commission 

 

Deze overheidsinstantie buigt zich niet over e-waste, maar wel over energieconsumptie. Wet LI 19/32 

verbiedt de import van gebruikte koelkasten, diepvriezers en airconditioners om 

energieconsumptieredenen. Terzelfdertijd wandelt ze op hetzelfde pad van de e-wasteproblematiek. 

De rol van de Energy Commission mag zowel vandaag als in de toekomst niet onderschat worden.  

 

2.2.6. Agbogbloshie Scrap Dealers Association 

 

Een goede samenwerking tussen deze informele vereniging van herstellers, verzamelaars en 

recyclagearbeiders en EPA en in mindere mate AMA is vereist wil het toekomstige beleid slagen. Uit 

het verleden is al gebleken dat kleine, informele organisaties met succes een stok tussen de wielen 

kunnen steken van overheidsinstanties (Agyarko, persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari). Als het 

toekomstige beleid een volledige ban op e-waste-import wil invoeren, zal dat zeker het geval zijn 

gezien de inkomensafhankelijkheid.  

 

2.2.7. Technical Committee on Waste Shipment Prevention (TCWSP) 

 

Dit committee werd recent opgericht als het coördinerend orgaan voor de controle op en het beheer 

van WEEE in Ghana. De bedoeling is dat het TCWSP op termijn een sub-orgaan wordt van het EPA 

Compliance and Enforcement Network en tevens het centrale orgaan binnen het toekomstige beleid. 

Het TCWSP vormt de facto een overkoepelend orgaan voor diverse stakeholders. Zo staan GPHA en 

EPA aan het hoofd van het comité, en krijgen Green Advocacy en CEPS een significante rol 

toebedeeld (Pwamang & Amoyaw-Osei, n.d., p. 7). 
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VI. Gevolgen: een ecologische en socio-economische analyse 

 

De import en behandeling van e-waste brengt heel wat gevolgen met zich mee, op verschillende 

niveaus. Doorgaans ligt de focus vooral op de gezondheidsimplicaties en de algemene 

milieuvervuiling van de lucht, de waterwegen en het land. Maar de impact van e-waste op de 

samenleving gaat verder dan deze evidente kwesties. Hoe dan ook is het alleen maar politiek correct 

om eerst stil te staan bij de gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, zonder al te diep in 

scheikundig jargon en statistiek te verzeilen. 

 

1. Gevolgen voor de gezondheid 

 

De arbeiders betrokken in de WEEE-recyclagesector kampen met diverse gezondheidsproblemen, 

door de incorrecte recyclage en de aanwezigheid van toxische bestanddelen. Blootstelling aan grote 

hoeveelheden lood en kwik – respectievelijk terug te vinden in traditionele monitoren en flatscreens - 

kan leiden tot hersenschade bij kinderen
1
 en complicaties voor het bloed- en zenuwstelsel. Cadmium – 

onder meer terug te vinden in schakelaars – kan leiden tot nierschade en schade aan het beenderstelsel 

(Greenpeace, 2010); en bij de verbranding van PVC komen dioxines vrij die kanker kunnen 

veroorzaken en het hormoonstelsel kunnen verstoren (Greenpeace, 2008, p. 10).  

Op Agbogbloshie beheersen diverse gezondheidsklachten de publieke opinie: hoofdpijn, duizeligheid, 

maagklachten, hoestbuien, etc. Het Nationaal Kankerregister biedt geen statistieken over het aantal 

kankerpatiënten als een gevolg van de e-wasterecyclage. Anane (persoonlijke mededeling, 2011, 6 

maart) schat weliswaar dat er in het ziekenhuis nabij Agbogbloshie een aanzienlijk aantal 

kankerpatiënten liggen
2
.  

Daarnaast is er ook sprake van voedselvergiftiging. Niet enkel als een gevolg van de vervuilde Odaw 

of Korle Lagoon, maar ook als een gevolg van de dioxinewolk die hangt boven de nabijgelegen markt. 

AMA raadt vandaag alle inwoners van Accra af om hun groenten te kopen op de markt van 

Agbogbloshie.  

Naast de directe en buitensporige gevolgen voor de lokale bevolking van Agbogbloshie, wordt ook de 

doorsnee burger vrijgesteld aan toxische bestanddelen die in de lucht hangen. De luchtvervuiling in 

Accra is echter niet enkel te wijten aan de e-wasterecyclage. Onder meer de dagelijkse 

verkeersopstopping draagt zeker ook bij tot de extreme luchtvervuiling. De meerderheid van de auto‟s 

in de straten van Accra is immers tweedehands.  

 

 

                                                 
1
 Op dumpsites als Agbogbloshie werken ook zwangere vrouwen. 

2
 Ook Mike Anane krijgt geen toegang tot concrete cijfers. Dokters spreken enkel van een “aanzienlijk aantal” 

kankerpatiënten.  
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2. Vervuiling van de Odaw en Korle Lagoon 

 

Het is intussen al duidelijk dat de ontmantelingsactiviteiten op Agbogbloshie vervuilend zijn voor de 

doorstromende Odaw en de Korle Lagoon, waar deze waterweg uitmondt in de zee. Ten eerste wordt 

het WEEE frequentief gedumpt in de rivier, ten tweede – als dat niet het geval is – zorgt de regen 

ervoor dat het afval meegetrokken wordt door de sterke stroming. Na een hevige regenbui verschijnt 

het afval als olie op het wateroppervlak. Tijdens het regenseizoen lijkt de Odaw dan ook meer op een 

tapijt van e-waste en ander afval, dan op een vitale rivier voor visserij. Bijgevolg geraakt het 

drainagesysteem van Accra verstopt, wat resulteert in hevige overstromingen. Na elke hevige regenbui 

kampt de hoofdstad met wateroverlast. De waterweg Odaw-Korle Lagoon is de grootste van de zes 

belangrijkste drainagesystemen in de Accra-Tema Metropolitan Area. Drie gebieden in de hoofdstad 

zijn uiterst gevoelig voor overstromingen:  

 

i. Mataheko-Abossey Okai-Korle Lagoon corridor 

ii. Odaw-Dzorwulu, Awudome, Industrial Area-Nima System
1
 

iii. Dansoman, Sukura-Chokor corridor 

 

In de noordelijke gebieden van de Korle Lagoon en Odaw wonen de middenklasse en hogere klasse, 

maar de zuidelijke gebieden van de waterwegen worden bewoond door de lagere klasse. Dat zijn 

tevens de oudere delen van Accra, met een hoge bevolkingsdichtheid en beperkte overheidspenetratie
2
. 

De lagere klasse wordt doorgaans het zwaarst getroffen door wateroverlast (Biney & Amuzu, 1995, 

pp. iii-iv). Bovendien vormt dat scenario het recept voor choleraverspreiding
3
. Het falende 

drainagesysteem is dan ook een prioriteitsdossier geworden voor Alfred Vanderpuije, de huidige 

burgemeester van Accra en tevens het hoofd van de Accra Metropolitan Assembly. Op 15 februari 

2011 was er bijvoorbeeld een hevige regenbui in Accra. Onmiddellijk overstroomden diverse 

gebieden, e.g. Adabraka, Kisseman, Alajo Junction, Adenta en Ashaiman. De effecten van de 

opstopping van de Odaw zijn voelbaar over heel Accra, wat nogmaals het belang van Agbogbloshie 

benadrukt (Lamiley Bentil, 2011, 17 februari, p. 10). 

De overstromingen zorgen natuurlijk niet alleen voor wateroverlast. Het water zelf is erg vervuild als 

een gevolg van de gecontamineerde grond op de dumpsites. Deze grond geraakt beschadigd door de 

aanwezigheid van giftige bestanddelen in de elektrische en elektronische toestellen. Veel 

                                                 
1
 Agbogbloshie maakt deel uit van dit gebied (South Industrial Area). Nima is trouwens de grootste slum van 

Accra, en handelt ook in e-waste.  
2
 Ghanezen noemen het gebied rond een cruciale rivier “wasteland”. Doorgaans kent die omgeving geen enkele 

controle van de overheid. Het is dan ook een trekpleister voor criminaliteit, drugsverkoop en –gebruik, en dus e-

wasteontmanteling. 
3
 Op het moment van de case study kampte Greater Accra met een cholera-uitbraak. De ziekte brak uit in 

september 2010 in de Central Region, maar verspreidde zich sindsdien naar Greater Accra. Een belangrijke 

reden voor de verspreiding van de ziekte is de consumptie van ongewassen groenten die verkocht worden op 

onhygiënische markten zoals Agbogbloshie (Adoma Yeboah, 2011, 24 februari, p. 64). 
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verontreinigde stoffen worden intentioneel opgenomen in deze toestellen door de bedrijven in kwestie, 

andere stoffen worden enkel gegenereerd door de ruwe ontmanteling, en dan vooral door de 

wijdverspreide praktijk van openbaar verbranden om edelmetalen los te weken van het plastiek. PVC 

is een van de meest voorkomende verontreinigende stoffen, en is vooral terug te vinden in de kabels 

(Bridgen et al., 2008, p. 17).  

Samples van de grond van Agbogbloshie en van het as van het verbrande e-waste tonen duidelijk aan 

dat de concentraties van koper, lood, tin en zink meer dan honderd keer hoger liggen op de dumpsite 

dan op een doorsnee grondoppervlak. Concentraties van antimonium en cadmium liggen 

respectievelijk vijftig en vijf keer hoger dan het doorsnee niveau. Antimonium komt vooral voor in 

polymerische formuleringen om te voorkomen dat toestellen snel ontvlammen. Cadmium wordt 

gebruikt in sommige stopcontacten of schakelaars, alsook in heroplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen. 

Beide chemische stoffen zijn buitengewoon giftig (Nana Akuffo, 2011, p. 67).  

Dat alles zet druk op het ecosysteem van Greater Accra. De Odaw en Korle Lagoon waren vroeger 

nog vitale vissersplaatsen. Vandaag verhuizen lokale vissers uit noodzaak hun activiteiten naar 

bijvoorbeeld James Town en Ussher Town. Echter, de onderlinge competitie neemt toe aangezien 

meer spelers letterlijk vissen in dezelfde zee. Bovendien krijgen EPA en AMA veel klachten van 

lokale vissers over het afval dat blijft hangen in hun visnetten (Pwamang, persoonlijke mededeling, 

2011, 23 februari). Daarnaast zijn ook deze vissen vaak vergiftigd omdat de Korle Lagoon uitmondt in 

de zee, en meer bepaald in James Town, dat bewoond wordt door de grootste vissersgemeenschap van 

Accra (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart).  

 

Agbogbloshie is an environmental wetland. Whenever it is rainy season, the Odaw river 

floods. There used to be a lot of fish at Agbogbloshie. But now the river is extremely 

contaminated. When it rains, everything gets flushed to Agbogbloshie, and goes into the sea. 

As a result the fish are highly infectious. If you come in contact with the water or these fish, 

you will certainly get cholera or food poisoning. It is a real threat. (Anane, persoonlijke 

mededeling, 2011, 6 maart) 

 

Natuurlijk dragen de e-wastepraktijken bij tot de extreme vervuiling van de waterwegen, maken ze 

visserij onmogelijk en liggen ze deels aan de basis van voedselvergiftiging of andere ziektes. Diverse 

studies wijten de dood van de Odaw en Korle Lagoon, alsook de teloorgang van de lokale visserij en 

vegetatie echter alleen aan de milieuonvriendelijke ontmantelingsactiviteiten op nabijgelegen 

dumpsites (Nana Akuffo & Amoyaw-Osei, persoonlijke mededeling, 2011, 22 februari). Dat 

impliceert dat de e-wastesector de enige verantwoordelijke is voor de huidige vervuiling. 

De impact van de e-wastepraktijken op het ecosysteem moet in perspectief worden geplaatst. De vraag 

rijst immers of de Odaw en Korle Lagoon niet reeds vergiftigd waren vooraleer er sprake was van e-
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waste, laat staan incorrecte e-wasteontmanteling. Reeds in 1978 stond dit te lezen in een studie van het 

Ghanese Institute of Aquatic Biology over de Korle Lagoon:  

 

To every casual on-looker, the Korle-Lagoon is dirty stinking and objectionable. Into this lagoon 

flows the Odaw River. This river would have contributed to the quality of the water and the 

pollution of the lagoon. (…) Though the Korle-Lagoon appears to be of little economic 

importance, from it are harvested species of Tilapia which are sold to the population. The Odaw 

River receives industrial and domestic wastes which are conveyed to the Korle-Lagoon. These 

wastes are made up of both liquid and solid. If the wastes contain conservative and non-

degradable chemicals, there is the high probability that they would be accumulated and 

concentrated by fish. (…) The diseases usually contacted by the population who feed on fish (…) 

from the lagoon may be directly or indirectly linked with the contaminants of the lagoon. 

(Kpekata, 1978, p. 1) 

 

Het WEEE zorgde zonder meer voor een nog sterkere en meer giftige vervuiling, maar het is politiek 

en ecologisch incorrect om te claimen dat de Odaw en Korle Lagoon perfect functionerende 

waterwegen waren voordat e-waste werd ontmanteld aan de oevers. Vissen in de Odaw is al decennia 

onmogelijk. De klachten van de lokale vissers stromen al decennia binnen en voedselvergiftiging als 

een gevolg van vervuilde vissen is geen fenomeen van de laatste jaren. Het zou dus te kort door de 

bocht zijn om te stellen dat e-waste de eindverantwoordelijke is voor de huidige ecologische 

problematiek. Het afvalprobleem en de daarbijhorende drainageproblemen gaan inhoudelijk en 

chronologisch veel verder dan wat de huidige internationale studies doen uitschijnen (Asmah, 

persoonlijke mededeling, 2011, 26 februari). Diverse studies uit de jaren „70 en „90 (Kpekata, 1978; 

Biney & Amuzu, 1995; Nana-Amankwaah, 1996; Karikari & Asante, 1997) verklaarden de Odaw en 

de Korle Lagoon ei zo na dood. E-waste werd toen nog niet ontmanteld (Pwamang & Anane, 

persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari & 6 maart).  

De belangrijkste bronnen voor pollutie - voordat de perversiteit van het digitale tijdperk ingang vond 

in Greater Accra - waren onbehandeld en ongereguleerd domestiek, commercieel en industrieel afval. 

Vooral industrieel afval vormde toen een groot probleem. Normaliter gaat het dan om onbehandeld 

afval van brouwerijen, autogarages, drankcentrales en apotheken. Daarnaast dumpten eigenaars van 

artisanale workshops hun materiaal in de rivier, soms tot vijftig olievaten per dag (Biney & Amuzu, 

1995, pp. iv-v). 

Anno 1995 bevonden de voornaamste industriële bedrijven zich allemaal in de omtrek van de Korle 

Lagoon of Odaw (Annex 4.). Er vielen toen drie belangrijke locaties te onderscheiden: Ring Road 

West, Northern Motorway Industrial Area en South Motorway Industrial Area (Biney & Amuzu, 

1995, p. 9). Agbogbloshie bevindt zich in de South Motorway Industrial Area. Vandaag zijn deze drie 

locaties nog steeds de belangrijkste industriële centra van de hoofdstad. Hoewel het storten in de Korle 
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Lagoon of Odaw door industriële bedrijven is afgenomen in vergelijking met de periode 1970-2000 

(Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart), beschuldigt de lokale bevolking sommige 

nabijgelegen bedrijven nog steeds van illegale dumping (Mohammed & Abdul, persoonlijke 

mededeling, 2011, 17 februari).  

De overheid probeert al jaren op te treden tegen de vervuiling. Diverse projecten om de Korle Lagoon 

en Odaw te dreggen worden doorgaans gekoppeld aan het delocaliseringsplan voor de bewoners van 

Agbogbloshie (zie VIII punt 2). 

 

3. Kinderarbeid  

 

Kinderarbeid is een alledaags fenomeen in Sub-Sahara Afrika en is verweven met de lokale cultuur en 

traditie. Een kind baren is ook in ruraal Ghana vaak een strategische keuze. Natuurlijk zijn sommige 

kinderen het object van exploitatie, maar dat is slechts de helft van het verhaal. Het concept 

kinderarbeid mag dan ook niet blijven hangen in de tunnelvisie van sommige internationale en niet-

gouvernementele organisaties.  

 

Apart from the attention this subject has received from a few Africanist scholars, it has been 

dominated by reports from international and non-governmental organizations, which tend to see 

working children as passive victims of exploitation and the victims of objectification by those in 

power and authority. (…) These children are not necessarily drawn into economic activities 

because they are being exploited, but because it is seen as a better survival strategy than the other 

alternatives available. (Boas & Hatloy, 2008, p. 4) 

 

Het is dan ook niet toevallig dat Ghana de fundamentele conventies van de ILO of erg laat ratificeert 

of de ratificatie simpelweg uitstelt. Zo ratificeerde Ghana conventie C182 betreffende de ergste 

vormen van kinderarbeid pas in 2000. Conventie C138 betreffende de minimumleeftijd moet Ghana 

zelfs nog ratificeren (Prakash & Manhart, 2010, p. 27). Vooral deze laatste lijkt enkele onrealistische 

en eurocentrische eisen te stellen. Zo beperkt ILO de minimumleeftijd tot 15 jaar voor algemene 

arbeid en tot 13 jaar voor lichte arbeid. Optioneel kunnen deze leeftijden nog aangepast worden tot 

respectievelijk 14 en 12 jaar in economisch en educatief onderontwikkelde regio‟s (ILOLEX, 2006).  

Slechts 3% van de straatkinderen in Accra zijn afkomstig van de hoofdstad zelf. 97% urbaniseerde 

vrijwillig of onder druk van hun familie, op zoek naar meer kansen (Boas & Hatloy, 2008, p. 11). De 

e-wastesector biedt deze kinderen meer kansen dan de straatverkoop. Het grootste voordeel van deze 

handel is dat kinderen de goederen niet eerst moeten aankopen voor ze ze kunnen verkopen. De 

winstmarge ligt relatief hoger dan bij de verkoop van zakjes water, chocoladerepen of ijslolly‟s, omdat 

ze zonder toestemming van lokale autoriteiten edelmetalen kunnen verzamelen op dumpsites en ze 

vervolgens kunnen verkopen aan lokale handelaars.  
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De kinderen in de e-wastesector zijn niet onderhevig aan gedwongen arbeid. Ghana heeft twee 

fundamentele conventies van ILO geratificeerd. In 1957 ratificeerde Ghana C29 betreffende 

gedwongen arbeid. In 1958 deed Ghana hetzelfde voor C105 betreffende de afschaffing van 

gedwongen arbeid. Tot op vandaag zijn er geen aanwijzingen van gedwongen arbeid op dumpsites of 

in herstelzaakjes (Prakash & Manhart, 2010, p. 27).   

De centrale stelling in deze context handelt niet over het feit of kinderen al dan niet werken, maar wel 

over wat het werk van de kinderen precies inhoudt. Met andere woorden, als we de criteria van ILO 

toepassen op de huidige situatie in Accra en op Agbogbloshie in het bijzonder, is de conclusie dat 

kinderarbeid deel uitmaakt van het dagelijkse reilen en zeilen van de hoofdstad en bijgevolg een groot 

deel van de bevolking werkt terwijl ze dat volgens ILO-richtlijnen nog niet zou mogen doen. Concreet 

wil dat zeggen dat het volgens internationale normen onaanvaardbaar is dat een meisje van 11 jaar 

haar moeder helpt door brood te verkopen in de straten van Accra. Op die manier generaliseren we het 

concept kinderarbeid op eurocentrische wijze en houden we geen rekening met traditionele en 

familiale waarden.  

Als we daarentegen – met de kritiek van Boas & Hatloy (2008) in het achterhoofd – de 

minimumleeftijden van ILO voor algemene en lichte arbeid als onrealistisch beschouwen en ons enkel 

focussen op wat het werk concreet inhoudt, is de conclusie dat kinderarbeid niet kan goedgekeurd 

worden als het verricht wordt in de omstandigheden zoals die op de dumpsites. De kinderarbeid op 

dumpsites zoals die van Agbogbloshie moet dus niet afgekeurd worden op basis van conventie C138 

in het algemeen, maar enkel op basis van artikel 3 van diezelfde conventie. Artikel 3 stelt immers dat: 

 

The minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature or the 

circumstances in which it is carried out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young 

persons shall not be less than 18 years. (…) national laws or regulations or the competent authority 

may, after consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such 

exist, authorise employment or work as from the age of 16 years on condition that the health, 

safety and morals of the young persons concerned are fully protected and that the young persons 

have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity. 

(ILOLEX, 2006) 

 

De conclusie voor Agbogbloshie is duidelijk: hoewel de doorsnee arbeiders begin de twintig zijn 

(Prakash & Manhart, 2010, p. 28,), worden er ook kinderen jonger dan 18 tewerkgesteld in de e-

wastesector. Bovendien werken er ook meisjes tussen 9 en 12 jaar op de dumpsite. Zij zijn echter 

zelden betrokken bij de e-wastepraktijken, maar verkopen eerder zakjes water. Terzelfdertijd staan ze 

wel open voor schadelijke stoffen die vrijgemaakt worden door de verbrandingsactiviteiten van de 

mannelijke arbeiders. In deze context is kinderarbeid onaanvaardbaar, niet op basis van het argument 
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dat deze kinderen te jong zijn om te werken in het algemeen
1
, maar wel op basis van het argument dat 

deze kinderen te jong zijn om dít soort arbeid te verrichten in het bijzonder. 

Volgens Anane (persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari) is er echter hoop: 80% van de kinderen 

neemt de beslissing om terug naar school te gaan. Echter, uit een rondvraag blijkt dat de meeste 

kinderen hun onderwijs net betalen met de inkomsten uit de e-wastesector, en dus na de schooluren e-

waste recycleren op dumpsites. 

 

4. Vergoeding, werkgelegenheid en inkomensafhankelijkheid 

 

4.1. Vergoeding 

 

Een verzamelaar van e-waste verdient tussen de 100 en 200 GHC (46 tot 92 euro) per maand, 

afhankelijk van de verzamelde hoeveelheid e-waste. Dat loon is een reflectie van de winstmarge die 

wordt gecreëerd na de risicovolle investering in e-waste (Prakash & Manhart, 2010, p. 29).  

Kinderen zijn vooral betrokken bij het recyclageproces, wat meteen ook de meest winstgevende sector 

is. De winstmarge in deze sector ligt immers hoger dan in de collectiesector, namelijk op 250 tot 400 

GHC (115 tot 184 euro) per maand. Vervolgens verwerken ze het afval en verkopen ze de 

edelmetalen.   

Het inkomen van herstellers komt ongeveer overeen met dat van een arbeider in de recyclagesector: 

tussen 275 en 350 GHC (127 tot 161 euro) per maand (Prakash & Manhart, 2010, p. 29). Hoewel een 

rondvraag aantoont dat dat bedrag niet altijd strookt met de realiteit, is de conclusie nog steeds dat hun 

dagelijkse inkomen een stuk hoger ligt dan 1 dollar per dag. Bovendien komen de meeste arbeiders in 

de e-wastesector uit het noorden van Ghana, waar er chronische voedselonzekerheid heerst en het 

gemiddelde inkomen een stuk lager ligt. Zuiver financieel en economisch gezien, is de vaststelling dus 

dat het inkomen in de e-wastesector aanzienlijk hoger ligt dan in de agriculturele sector of in andere 

informele stedelijke sectoren. Daartegenover staan echter wel enkele beperkingen:  

 

i. De gezondheidsklachten lopen op en sommige arbeiders spenderen uit noodzaak een deel 

van hun inkomen aan westerse medicijnen. Andere arbeiders kunnen soms een tijd lang 

niet werken wegens ziekte. Beide gevallen komen frequent voor in de e-wastesector en 

mogen dus niet over het hoofd gezien worden bij het analyseren van de inkomensdata 

(Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6  maart).  

ii. Deze data moeten geïnterpreteerd worden in een nationale economische context. De 

Ghanese economie groeide tussen 2000
 
en 2010 met gemiddeld 5,68% (World Bank, 

2010). Het GDP per capita steeg dan ook tot 463 euro in 2008 (African Development 

                                                 
1
 Als we kinderarbeid enkel afkeuren op basis van het leeftijdsargument, is een groot deel van de arbeid in 

Ghana onaanvaardbaar. Die visie stemt simpelweg niet overeen met de Ghanese realiteit en mentaliteit.  
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Bank Group, 2011). Daarnaast is de nationale armoede bijna gehalveerd, van 

approximatief 51,7% in 1991-1992 tot 28,5% in 2005-2006. In 2006 leefde ongeveer 30% 

van de totale Ghanese bevolking met minder dan 1,25 dollar per dag. In 1998 was dat nog 

39,1% en in 1992 51,1% (World Bank, 2011).  

iii. Het dagelijkse inkomen mag dan al hoger liggen dan 1 dollar per dag, voor sommige 

arbeiders dient dat inkomen om een heel gezin te onderhouden. De huidige Ghanese 

fertiliteitsgraad ligt op 3,48 kinderen per vrouw (CIA World Factbook, 2011). De 

vaststelling is dat arbeiders met een gezin approximatief 5,48 personen volledig of 

gedeeltelijk moeten onderhouden. Rekening houdende met de fertiliteitsgraad en het feit 

dat veel arbeiders enige verdiener zijn in hun gezin (Prakash & Manhart, 2010, p. 30), is 

de vaststelling dat het inkomen van de meeste arbeiders beperkter is dan de statistieken 

doen uitschijnen. Tabel 13. vat het dagelijkse inkomen per sector samen en maakt de 

berekening met de fertiliteitsgraad. 

 

Tabel 13: Vergoeding in euro voor arbeiders actief in de herstel-, collectie- en recyclagesector met 

betrekking tot e-waste in Greater Accra 

 Collectiesector Recyclagesector Herstelsector 

Vergoeding per dag (in 

euro) 

1,53 – 3,07  3,83 – 6,13  4,23 – 5,37  

Vergoeding per maand (in 

euro) 

46 - 92  115 - 184  127 – 161  

Vergoeding per dag 

rekening houdend met 

fertiliteitsgraad
1
 (in euro) 

0,28 – 0,56  0,70 – 1,12  0,77 – 0,98  

Vergoeding per maand 

rekening houdend met 

fertiliteitsgraad (in euro) 

8,39 – 16,79  20,99 – 33,58  23,18 – 29,38  

Bron: eigen berekeningen 

 

4.2. Werkgelegenheid en inkomensafhankelijkheid 

 

Tot op vandaag zijn er geen overheidsstatistieken beschikbaar over de werkgelegenheid in de WEEE-

recyclagesector. Het Informatiesysteem van de Arbeidsmarkt van het ministerie van Werkgelegenheid 

en Sociale Welvaart levert geen werkgelegenheidsinformatie. Bijgevolg is het noodzakelijk om 

schattingen te maken op basis van diepte-interviews met bevoorrechte getuigen, opinies van 

deskundigen en andere bronnen. Wel is zeker dat de werkzekerheid jaarlijks toeneemt, niet omdat het 

merendeel van de arbeiders een arbeiderscontract heeft, maar wel omdat het Ghanese EEE en WEEE 

                                                 
1
 Enkel toepasbaar voor een eenverdienershuishouden waarbij de eenverdiener in kwestie tewerkgesteld is in de 

e-wastesector 
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in volume blijft toenemen. Bovendien geeft de turnovergraad
1
 in de E-wastesector een vertekend 

beeld. Diverse data geven aan dat de turnovergraad tussen de 3 en 7 jaar ligt. Echter, dat is niet enkel 

een gevolg van de gezondheidsperikelen die geassocieerd worden met de arbeid. Veel arbeiders 

kunnen net een kleine zaak opstarten nadat ze voldoende gespaard en ervaring hebben in de herstel- en 

recyclagesector (Prakash & Manhart, 2010, p. 34).  

De belangrijkste cluster voor e-wasterecyclage is en blijft Agbogbloshie. De Agbogbloshie Scrap 

Dealers Association telt 3000 leden (Mohammed, persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari). Naar 

schatting de helft daarvan, i.e. ongeveer 1500 mensen, focust zich enkel op de e-wastesector, terwijl de 

andere helft zich bezighoudt met het ontmantelen van auto‟s. Het ontmantelen van auto‟s is de 

oorspronkelijke activiteit op Agbogbloshie, lang voor het digitale tijdperk ingang vond in Ghana en 

Agbogbloshie ook een toevluchtsoord werd voor e-wastedumping en -recyclage.  

Per arbeider die een elektrisch of elektronisch toestel ontmantelt, worden er approximatief 3 tot 4 

andere arbeiders tewerkgesteld (Prakash, Manhart, 2010, p. 41). Deze arbeiders zijn doorgaans de 

verzamelaars van e-waste. Dat wil zeggen dat 4500 tot 6000 mensen betrokken zijn bij de informele e-

wastecollectie en –recyclage in Accra. Deze mensen zijn erg afhankelijk van het beperkte inkomen dat 

deze business hen oplevert. Fig. 8. geeft aan dat 86,4% van de e-waste-arbeiders op Agbogbloshie zich 

afhankelijk voelt van de sector.  

 

Figuur 8: Afhankelijkheidsgevoel onder de e-waste-arbeiders op Agbogbloshie 
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Rekening houdende met het feit dat de huidige fertiliteitsgraad ligt op 3,48 kinderen per vrouw, wordt 

verwacht dat approximatief 15.660 tot 20.880 inwoners van Accra gedeeltelijk of volledig afhankelijk 

zijn van de e-wastepraktijken op Agbogbloshie.  

                                                 
1
 De turnovergraad geeft simpel gezegd aan hoelang arbeiders gemiddeld blijven werken bij hun werkgever, of 

in het geval van deze case study hoelang arbeiders tewerkgesteld blijven in de E-wastesector.  
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Agbogbloshie zelf telt 30.000 tot 50.000 inwoners. Fig. 9. toont aan dat 76,7% van de arbeiders niet 

alleen werkt op de dumpsite, maar ook woont in de nabijgelegen slums, normaliter met andere 

familieleden. Bijgevolg kan gesteld worden dat de meeste inwoners van Accra die afhankelijk zijn van 

de e-wastepraktijken op Agbogbloshie ook wonen in de nabijgelegen slums, en in beperkte mate 

verspreid zijn over de hele stad.  

 

Figuur 9: E-waste-arbeiders werkend en/of wonend op Agbogbloshie-dumpsite 
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Er zijn echter nog andere, weliswaar kleinere dumpsites in Accra, maar hun arbeiders zijn niet 

verenigd en hun activiteiten vinden plaats op onregelmatige basis, waardoor het een moeilijke zaak is 

om precies te achterhalen met hoeveel ze zijn en in welke mate ze afhankelijk zijn van de sector.  

Naast e-wasteontmanteling zijn er natuurlijk ook talloze herstelzaakjes in Accra, die vooraleer de e-

waste wordt verkocht aan verzamelaars toch nog nieuw leven proberen te blazen in een toestel. De 

meeste zaakjes zijn echter niet geregistreerd bij een lokaal of nationaal orgaan. Bijgevolg kan enkel 

een schatting gemaakt worden op basis van de beschikbare informatie van de Ghana Electronics 

Servicing Technicians Association (GESTA).  

GESTA telt 500 leden in Accra en Tema (Prakash, Manhart, 2010, p. 42). Rekening houdende met het 

feit dat experten ervan uitgaan dat 80% van de herstelzaakjes niet registreerd is (Pwamang, 

persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari), kan geschat worden dat tenminste 2500 herstelzaakjes 

verspreid zijn over Accra en Tema. Daarnaast zijn er talloze zaakjes die diverse activiteiten op 

hetzelfde moment uitoefenen. Zo kan een automechanieker zich ook bezig houden met het herstel van 

tweedehandstelevisies, of kan een meubelverkoper terzelfdertijd ook koelkasten herstellen.  

Aangezien herstelzaakjes approximatief 4 tot 6 arbeiders tewerkstellen, kunnen we spreken van een 

werkgelegenheidscreatie voor 10.000 tot 15.000 mensen in Accra en Tema (Prakash, Manhart, 2010, 

p. 42). In dit geval zijn de arbeiders wel over de hele stad verspreid.  



 55 

Rekening houdende met de fertiliteitsgraad, is de conclusie dat tenminste 34.800 tot 52.200 inwoners 

van Accra en Tema gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn van het herstel van e-waste.  

 

Het is duidelijk dat de afhankelijkheid van e-waste aanzienlijke proporties aanneemt. Dat is zeker een 

factor waarmee EPA en het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie rekening moet mee 

houden. Het dilemma ecologie versus economie is nergens groter dan op Agbogbloshie. Enerzijds ligt 

het inkomen van deze arbeiders iets hoger dan het inkomen van iemand die bijvoorbeeld zakjes water - 

“pure water” - verkoopt in de straten van Accra, anderzijds schaadt de arbeid hun gezondheid in 

ongeziene mate. Daar zijn de betrokken arbeiders zich ook bewust van, maar desondanks verkiezen ze 

economie boven ecologie, met als voornaamste reden de mogelijkheid om remittances te zenden naar 

familieleden of vrienden in het noorden van Ghana.  

Alles wijst erop dat EPA en het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie de 

tegenovergestelde beslissingen zullen nemen, i.e. ecologie boven economie. Bij het ministerie van 

Milieu, Wetenschap en Technologie klinkt het bijvoorbeeld dat werkloosheid een onvermijdelijk 

resultaat zal zijn van het toekomstige beleid (Amaning Okoree, persoonlijke mededeling, 2011, 20 

februari).  

Volgens Nana Akuffo (persoonlijke mededeling, 2011, 22 februari) is er wel degelijk een alternatief. 

Diverse Ghanese bedrijven en particulieren hebben grote voorraden e-waste in stock omdat ze niet 

weten waar ze naartoe te brengen voor correcte recyclage. Als een dumpsite als Agbogbloshie 

geformaliseerd wordt en arbeiders de juiste middelen krijgen om e-waste te ontmantelen, kunnen de 

voorraden ook verkocht worden aan deze verzamelaars.  

De vraag rijst dan echter wat er zal gebeuren als deze reservevoorraden uitdrogen, wat vroeg of laat 

zal gebeuren als het toekomstige beleid de import van e-waste verbiedt. Natuurlijk zal er altijd e-waste 

gegenereerd worden, maar de omvang ervan zal krimpen. Bovendien kunnen zelfs vraagtekens gezet 

worden bij het bestaan van de voorraden E-waste in stock.  

 

First, Ghanaians do not have money to buy a brand new item. And secondly, IT-use is not 

even that high. You can almost count the number of people who have computers in their 

home. Even in the village, a lot of people don‟t have televisions. And if they do, what happens 

is that the father uses the television for a while and then passes it on to the son. So if these 

shipments stop, the amount of E-waste in the country will be so small, despite what experts 

claim. (…) The simple truth is that there will not be enough supply for these people to 

dismantle e-waste, even if the focus is on proper dismantling. (Anane, persoonlijke 

mededeling, 2011, 6 maart) 

 

In die zin heeft het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie de meest realistische kijk op de 

zaak, maar geen concrete oplossing, behalve de overtuiging dat deze arbeiders wel werk zullen vinden 
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in de straatverkoop (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari). Nochtans resulteert puur 

economisch gezien een stijgende trend in het aanbod van bijvoorbeeld “pure water” in een sterkere 

competitie en een dalend inkomen per capita. Bovendien wordt het geürbaniseerde Accra nu al 

overspoeld met straatverkopers en neemt de verbale en fysieke agressiviteit toe als een gevolg van de 

darwinistische concurrentie.  
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VII. Beleid en wetgeving: een politieke analyse 

 

Hoewel er nog geen specifiek beleid gemaakt is rond e-waste, kent Ghana wel al een aantal 

wetgevende pijlers inzake de bescherming van het milieu. Ook ging Ghana al akkoord met diverse 

declaraties om zijn betrokkenheid te benadrukken. Vaak gaat dat enkel om verbale verbintenissen op 

vrijwillige basis, onder het motto “niets hoeft, alles kan”. Het verbaast bijgevolg niemand dat heel veel 

nog hóeft te gebeuren, maar wat niet is nog kán komen.  

 

1. WEEE-gerelateerd beleid en wetgeving 

 

1.1. De grondwet van de Republiek van Ghana 

 

De grondwet van 1992 biedt een basis voor milieubescherming, maar blijft heel vaag in haar opzet. 

Enkele relevante artikels:  

 

i. Artikel 36 (9) focust zich op economische ontwikkeling; en verklaart: “The state shall take 

appropriate measures needed to protect and safeguard the national environment for 

posterity; and shall seek co-operation with other states and bodies for the purposes of 

protecting the wider international environment of mankind.” (The Parliament of Ghana, 

2007) 

 

ii. Artikel 36 (10) verklaart vervolgens: “The state shall safeguard the health, safety and 

welfare of all persons in employment, and shall establish the basis for the full deployment 

of the creative potential of all Ghanaians.” (The Parliament of Ghana, 2007)  

 

1.2. Het nationale milieubeleid 

 

Het National Environmental Action Plan (NEAP) werd gepubliceerd in 1991. Het plan heeft de 

bedoeling om de omgeving en de levenskwaliteit te verbeteren van de huidige generatie en de 

toekomstige generaties. Het beleid verwacht van de staat dat ze gepaste maatregelen neemt om de 

vervuiling te controleren, alsook om de import en het gebruik van potentieel toxische bestanddelen te 

controleren. Het NEAP streeft naar: 

 

i. Het verzekeren van een solide beheer van de natuurlijke rijkdommen en het milieu tegen 

schadelijke gevolgen en destructieve praktijken; 

ii. Het begeleiden van ontwikkeling in overeenstemming met kwaliteitsvereisten om 

vervuiling te voorkomen, te verminderen of in de mate van het mogelijke uit te schakelen; 
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iii. Het integreren van milieuafwegingen op alle niveaus van ontwikkeling; en 

iv. Het zoeken naar gezamenlijke antwoorden op milieuproblemen in West-Afrika, Afrika en 

de wereld in het algemeen.  

 

Daarnaast biedt NEAP een breed raamwerk voor de controle op en het beheer van potentieel toxische 

bestanddelen, wat ook het ongecontroleerde management van e-waste in Ghana omvat (Amoyaw-Osei 

et al., 2011, p. 20). Maar ook hier gaat het bestaande beleid niet verder in op de concrete en 

gedetailleerde invulling van dat raamwerk. Het e-wastedossier is immers te complex om het te beheren 

door middel van een breed raamwerk als dat van het NEAP. Dat raamwerk moet uitgebreid worden, 

want als er geen concreet beleid is inzake e-waste, valt er ook niets te implementeren (Amaning 

Okoree, persoonlijke mededeling, 2011, 20 februari). 

  

It is evident that there has to be a specific policy for a specific product and its composition. 

There has to be a specific policy for electronic waste. So far the Ministry of Environment, 

Science and Technology and EPA have not formed any specific policy towards e-waste. So 

what is there to implement? There is not even a policy for plastic waste management. (…) If 

anything, Ghana has lost faith in a substantial policy for e-waste. (Chong, persoonlijke 

mededeling, 2011, 20 februari) 

 

1.3. Environmental Protection Agency Act (490) 

 

De nationale wet die het dichtst aanleunt bij de e-wasteproblematiek, is de Environmental Protection 

Agency Act (490) van 1994. Deze wet schonk Ghana het Environmental Protection Agency, tot op 

heden het belangrijkste orgaan voor milieubescherming en dus ook voor het actuele vraagstuk. Act 

490 onderscheidt diverse functies voor EPA. Enkele daarvan leunen dicht aan bij de case study. Deze 

zijn:  

 

i. Het voorschrijven van standaarden en richtlijnen betreffende de vervuiling en 

ontmanteling van toxisch afval en de controle op toxische bestanddelen; 

ii. Het coördineren van activiteiten en het controleren van het genereren, de behandeling, het 

opbergen, het transport en het opruimen van industrieel afval;  

iii. Het controleren van de volumes, types, onderdelen en effecten van het afval dat wordt 

uitgestoten; en 

iv. Het verzekeren van de samenwerking met betrokken personen, aangezien dat de controle 

op en preventie van de afvalverwijdering in het milieu kan bepalen en de milieukwaliteit 

kan beschermen en verbeteren (EPA-Ghana, 2011).  
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Sectie 10 van het artikel vermeldt de oprichting van het Hazardous Chemicals Committee dat het 

gebruik van schadelijke chemische stoffen moet overzien door het verzamelen van informatie over 

import, export, fabricatie, distributie, verkoop, gebruik en opruiming van die chemische stoffen. Er is 

dan wel geen vermelding van e-waste, maar terzelfdertijd biedt het Ghana wel een bescheiden 

raamwerk voor het beheer van schadelijke bestanddelen (Nana Akuffo & Amoyaw-Osei, persoonlijke 

mededeling, 2011, 22 februari).  

Verder zijn er nog een tiental andere wetten die enige relevantie vertonen voor het beheer van e-waste. 

Uit de praktijk blijkt echter dat deze wetten weinig effect hebben. Zelfs betrokken politici hebben vaak 

niet eens weet meer van deze wetten, omdat ze verouderd zijn en/of geen ingang vinden in de 

dagelijkse praktijk. De Merchant Shipping (Dangerous Goods) Rules stammen bijvoorbeeld al uit 

1974. Andere wetten zijn dan weer zo algemeen dat e-waste automatisch valt onder de definiëring. Zo 

streeft de Draft Policy and Bill on Occupational Safety and Health van 2000 naar maatregelen die 

moeten zorgen voor een optimale gezondheid voor arbeiders in alle beroepen in Ghana. Het vermelden 

waard zijn wel de recente LI 19/32 Energy Efficiency Regulations van 2008.  

 

1.4. LI 19/32 Energy Efficiency Regulations (Annex 5.) 

 

Voluit heet deze wet LI 19/32 Energy Efficiency (Prohibition of Manufacture, Sale or Importation of 

Incandescent Filament Lamp, Used Refrigerator, Used Refrigerator-Freezer, Used Freezer and Used 

Air-Conditioner) Regulations, 2008. De bedoeling van deze wet is om het energieverbruik te beperken 

door de vervaardiging, verkoop en import van gebruikte koelkasten, diepvriezers en airconditioners te 

verbieden en de productie en aankoop van nieuwe koelkasten, diepvriezers en airconditioners te 

stimuleren (Owusu-Adjapong, 2008, p. 4). Met andere woorden, het objectief van de wetgeving heeft 

niets te maken met het inperken van de gevolgen van de e-wastehandel. Immers, LI 19/32 gaat uit van 

gebruikte, maar dus nog steeds functionerende koelkasten, diepvriezers en airconditioners. Hoewel de 

levensverwachting van deze toestellen erg laag ligt, kunnen we officieel nog niet spreken van e-waste 

zolang ze nog functioneren. Agyarko (persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari) ligt toe: 

 
The main rational for the law was to reduce electricity consumption. E-waste was not part of 

the foundation reason. However, it has so happened that it fits in the policy towards e-waste. 

Indeed, these used refridgerators are just dumped when they stop working, and they contain 

CFC‟s. (…) Ghanaians go for instance to Great Brittain, shop around and bring these gadgets 

to Ghana. You cannot justify the export of cocaine because the demand is there. That goes for 

e-waste too. These used fridges, airconditioners and freezers are toxic. If I would want to pay 

for the poison to drink it, is it morally right to take the money and let me drink it knowing that 

it is poison?  
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Terzelfdertijd zou deze wet een grote impact moeten hebben op de import van e-waste. Aangezien LI 

19/32 de import van gebruikte koelkasten, diepvriezers en airconditioners verbiedt en dat ook wil 

controleren in de haven van Tema, begeeft ze zich immers ook op het terrein van WEEE-import. 

Normaliter ontsnappen de containers met WEEE net aan de controle van de Customs, Excise and 

Preventive Service omdat ze onterecht gelabeld worden als UEEE. Als de Energy Commission in 

samenwerking met CEPS en GPHA net die containers met tweedehandskoelkasten, -diepvriezers en  

-airconditioners wil verbieden, betekent dat indirect ook dat de import van niet-functionerende 

koelkasten, diepvriezers en airconditioners wordt stopgezet. Het belang van deze wet mag allesbehalve 

onderschat worden, mocht ze tenminste van kracht zijn. Op 9 mei 2008 werd deze wet aangekondigd 

in de Gazette, en vanaf 23 oktober 2008 had ze van kracht moeten zijn (Owusu-Adjapong, 2008, p. 4).  

De Energy Commission botst echter op heel veel obstakels
1
. De deadline voor regulering 3 - het 

verbod op import en verkoop van gebruikte koelkasten, koelkasten-diepvriezers en diepvriezers - werd 

oorspronkelijk al opgeschoven naar 9 mei 2010, twee jaar na de aankondiging in de Gazette. Vorig 

jaar werd deze deadline echter verder opgeschoven naar 31 december 2012 (Agyarko, persoonlijke 

mededeling, 2011, 28 februari). De kans is groot dat eens het zover is de deadline nogmaals wordt 

opgeschoven, ook al gingen de lokale dealers die zich verzetten akkoord met de tweejarige periode 

tussen 2010 en 2012 (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart).  

Door deze aanhoudende obstakels heerst er een defaitistische stemming binnen de muren van de 

Energy Commission. Omdat alles erop wijst dat LI 19/32 zal falen in haar opzet, is de commissie 

contacten beginnen smeden met Groot-Brittannië, de grootste exporteur van gebruikte koelkasten, 

airconditioners en diepvriezers, om het probleem te stoppen bij de bron. Meer dan 90% van de 

gebruikte koelkasten komt uit Groot-Brittannië. De Energy Commission probeert Groot-Brittannië 

vandaag te overtuigen om in de voetsporen te treden van Denemarken, Zweden, Duitsland en 

Noorwegen, een voor een landen die de export de laatste jaren verboden hebben. Op die manier hoopt 

de commissie de lokale markt te stimuleren. Heden ten dage kent Ghana geen enkele nationale 

producent van koelkasten of dergelijke. Investeerders doen vaak een marktonderzoek en komen 

doorgaans tot de conclusie dat de vraag te beperkt is om een winstgevend bedrijf op te starten 

(Agyarko, persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari). Mocht Groot-Brittannië samenwerken met de 

Energy Commission zou dat ten eerste de lokale markt kunnen stimuleren, ten tweede de export van e-

waste kunnen afremmen, tenminste voor de niet-functionerende koelkasten, diepvriezers en 

airconditioners.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Het verzet tegen LI 19/32 en andere obstakels komen verder in deze thesis meer uitgebreid aan bod.   
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1.5. Internationale en multilaterale milieuakkoorden 

 

Ghana heeft een aanzienlijk aantal chemische en afvalgerelateerde Multilaterale Milieuakkoorden 

(MEA‟s) geratificeerd en een reeks codes en internationale declaraties geadopteerd, inclusief de 

volgende (Amoyaw-Osei et al., 2011, pp. 20-21):  

 

i. De Conventie van Bazel m.b.t. de Controle op het Transnationale Verkeer van Schadelijk 

Afval en de Opruiming ervan; 

ii. De Conventie van Wenen m.b.t. de Bescherming van de Ozonlaag; 

iii. Het Protocol van Montreal m.b.t. de Controle op Bestanddelen die de Ozonlaag Uitputten; 

iv. Het Amemdement van London op het Protocol van Montreal m.b.t. Bestanddelen die de 

Ozonlaag Uitputten; 

v. De Conventie van Rotterdam m.b.t. de Prior Informed Consent (PIC) Procedure op 

bepaalde Schadelijke Chemische Stoffen en Pesticiden in Internationale Handel; 

vi. De Conventie van Stockholm m.b.t. Blijvende Milieuverontreinigende Organische 

Stoffen; 

vii. De Conventie van het International Labour Organization (ILO) m.b.t. de Veiligheid op 

vlak van Chemische Stoffen op de Werkplaats; 

viii. Het Plan van Johannesburg over de Implementatie op vlak van Milieu en Ontwikkeling; 

ix. De Declaratie van Rio over Milieu en Ontwikkeling – Agenda 21; en 

x. De Strategische Benadering van het Internationale Beheer van Chemische Stoffen 

(SAICM)
1
. 

 

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat deze conventies of akkoorden ofwel heel vaag 

blijven in hun opzet, ofwel net vrij specifiek ingaan op een gedetailleerd aspect van de problematiek 

rond e-waste, e.g. Wenen, Montreal of Stockholm. De meeste van deze conventies, akkoorden, 

amendementen of plannen kennen echter één en dezelfde noemer, namelijk de Conventie van Bazel. 

Immers, mocht deze conventie een nationale evenknie krijgen, biedt dat al een degelijk antwoord op 

de naleving van de andere conventies. Natuurlijk zal e-waste altijd aanwezig blijven in Ghana, ook al 

wordt het niet meer geïmporteerd. Met andere woorden, conventies zoals die van Wenen, Stockholm, 

Montreal of ILO gaan op dat moment nog steeds op. Het is echter onbegonnen werk om de conventies 

van Wenen, Stockholm, Montreal of ILO na te leven als de Conventie van Bazel niet eens van kracht 

is. Een procedure in omgekeerde richting lijkt realistischer, al zal het bestaan van een grijze zone 

allicht onvermijdelijk blijven.  

                                                 
1
 Strategic Approach to International Chemicals Management. 
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Hoewel deze conventies en akkoorden tot op heden weinig hebben opgeleverd en er tevens geen 

specifiek beleid rond e-waste bestaat, benadrukt Ghana de laatste jaren wel het belang van de naleving 

van deze overeenkomsten. Zo werd de problematiek rond e-waste genoemd als een belangrijke 

beleidskwestie op de tweede sessie van de Internationale Conferentie over het Beheer van Chemische 

Stoffen (ICCM-2) en werd het belang ervan benadrukt voor de Strategische Benadering van het 

Internationale Beheer van Chemische Stoffen (SAICM).  

Daarenboven ging Ghana op de achtste meeting van de Conferentie van de Partijen bij de Conventie 

van Bazel, alsook op het Wereldforum voor E-waste, akkoord met de Ministeriële Declaratie van 

Nairobi over het milieuvriendelijke beheer van WEEE en de promotie van groene technologie. Op de 

Internationale Conferentie rond e-wastecontrole, gehouden in Abuja op 20 en 21 juli 2009, deelde 

Ghana dan weer de visie van andere Afrikaanse partners met hetzelfde probleem, bijvoorbeeld 

Nigeria. Die visie houdt in dat de Conventie van Bazel moet gedomesticeerd worden, dat de Bamako 

Conventie bekrachtigd moet worden door de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse Ministeriële 

Conferentie over Milieu (AMCEN), en dat het dossier als een prioriteit moet behandeld worden 

(Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 21). 

Recent engageerde Ghana zich nog voor het E-waste Afrika Project van het Secretariaat van de 

Conventie van Bazel, dat gesponsord wordt door de Europese Unie, Noorwegen en NVMP, een 

Nederlandse recyclageorganisatie. Het project heeft als doel om Ghana de capaciteit te bieden om een 

antwoord te bieden op de grootschalige e-wastetrafiek en de incorrecte ontmanteling van het afval 

(Nana Akuffo, 2011).  

Het zijn een voor een voorbeelden die aantonen dat Ghana wel degelijk geëngageerd is, ook al kampt 

het momenteel met andere prioritaire kwesties op de politieke agenda. Engagement zorgt echter nog 

niet voor het domesticeren van de Conventie van Bazel. Objectief gezien kunnen we vandaag alleen 

maar vaststellen dat er slechts enkele kleine artikelen in de Ghanese wetgeving staan, te weinig om te 

kunnen spreken van een specifiek e-wastebeleid dat aansluit bij de voorwaarden van de Conventie van 

Bazel.  

 

2. WEEE-gerelateerde toekomstplannen 

 

2.1. Het delocaliseringsplan voor Agbogbloshie  

 

Zoals eerder al bleek, is Agbogbloshie veel meer dan enkel een e-wastedumpsite. Agbogbloshie is een 

krottenwijk gelegen aan de linkeroever van de Odaw, die dwars door het stadscentrum stroomt en 

uitmondt in de Korle Lagoon. Ongeveer 30.000 “city dwellers” of “squatters” bewonen het gebied, 

ook bekend als “Old Fadama” of “Sodom en Gomorrah”. Hoewel Agbogbloshie in westerse kringen 

een synoniem geworden is voor de dumpsite, is de voornaamste activiteit de bloeiende, maar 

onhygiënische groentemarkt. Gezien de armoede in het gebied, bieden de geürbaniseerde verkopers, 
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voornamelijk uit het noorden van Ghana, goedkope producten zoals yam en plantain aan in povere 

omstandigheden.  

Op 28 mei 2002 kregen de bewoners van Agbogbloshie te horen dat de Accra Metropolitan Assembly 

op vraag van de Ghanese overheid van plan was om de krakers en hun activiteiten te verplaatsen naar 

een gebied buiten de stad
1
. Het centrale argument was en is nog steeds de ecologische staat van de 

Odaw en de Korle Lagoon. Het neoliberale ontwikkelingsbeleid betreffende Accra benadrukt immers 

de uitbouw van een goed investeringsklimaat en heeft geen plaats voor vervuilende krottenwijken 

midden in het stadscentrum (Evans Aggrey Darkoh, persoonlijke mededeling, 2011, 14 maart). 

Typisch voor een stad in neoliberale ontwikkeling is gentrificatie. Ongeacht het ecologische argument, 

neemt de internationale kritiek toe op het bedenkelijke humanitaire karakter van het Ghanese 

delocaliseringsbeleid (du Plessis, 2004). Daarmee volgt de internationale gemeenschap, met op kop 

UNDP, een van de voornaamste argumenten van de lokale krakers die zich altijd hebben verzet tegen 

de verplaatsing. 

 

Het Korle Lagoon Ecological Restauration Project (KLERP) moet de Odaw en de Korle Lagoon 

herstellen, maar vooreerst moet AMA actie ondernemen om het delocaliseringsplan daadwerkelijk uit 

te voeren.  

Natuurlijk wordt het probleem van incorrectie e-waste-ontmanteling volgens deze route enkel 

verplaatst en niet opgelost. Desondanks mag de impact van de implementatie niet onderschat worden. 

Zo geven de arbeiders op de Agbogbloshie-dumpsite toe dat ze geen noodzakelijke behoefte hebben 

aan een nabijgelegen rivier, wat zou betekenen dat de vervuiling kan verplaatst worden naar een 

gebied buiten het stadscentrum en verwijderd van cruciale waterwegen.  

Sinds 2002 botst AMA echter op heel wat struikelblokken om het plan te implementeren, zowel op 

gouvernementeel vlak als binnen de slumgemeenschap. Diverse deadlines werden al verschoven. De 

laatste deadline voor de verwijdering van Sodom en Gomorrah was februari 2011. Aangezien er ook 

toen nog steeds verzet was van de lokale bewoners, besliste de overheid om de deadline niet te 

verschuiven, maar over te gaan tot plan B: de aankoop van een stuk grond in Adjei Kotoko/Amasaman 

– even uit het stadscentrum - en het bouwen van huisjes. De bedoeling van plan B is om de krakers te 

overtuigen dat er wel degelijk een alternatief voorzien is (Osam-Sackua, persoonlijke mededeling, 

2011, 10 maart). Uit fig 10. blijkt dat de overgrote meerderheid (81,8%) van de e-waste-arbeiders die 

wonen op Agbogbloshie door AMA op de hoogte werd gebracht over plan B. Dat gebeurde in het 

verleden vaak niet.   

 

                                                 
1
 De verwijdering van de Agbogbloshie-slums stond ook voor 2002 lang op de politieke agenda. De bedoeling 

was toen om de bewoners te verplaatsen naar New Fadama, vlakbij Old Fadama en tevens in het stadscentrum, 

maar na langdurig verzet werd die alternatieve plaats ingenomen door andere krakers. Sinds 2002 focust AMA 

zich op alternatieven buiten het stadscentrum (Osam-Sackua, persoonlijke mededeling, 2011, 10 maart). 



 64 

Figuur 10: E-waste-arbeiders wonende op Agbogbloshie op de hoogte van AMA's plan B 
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Bovendien claimt AMA dat 60% tot 80% van de e-waste-arbeiders op de dumpsite zou verhuizen 

mocht AMA hun activiteiten delocaliseren naar Adjei Kotoko/Amasaman (Osam-Sackua, persoonlijke 

mededeling, 2011, 10 maart).  

Echter, fig. 11. toont aan dat de overgrote meerderheid (89,3%) van de e-waste-arbeiders weigert in te 

stemmen met de delocalisering van hun activiteiten, met als voornaamste argumenten de afstand 

tussen het stadscentrum en Adjei Kotoko/Amasaman en het humanitaire karakter van de verplaatsing. 

  

Figuur 11: E-waste-arbeiders Agbogbloshie voor/tegen delocalisering activiteiten 
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Alles wijst er dus op dat ook plan B niet in zijn opzet zal slagen; en dat is niet enkel te wijten aan het 

verzet binnen de Agbogbloshie-gemeenschap. Door een gebrek aan politieke wil onder regeringsleden 

om het been stijf te houden en ondanks het verzet het beleid uit te voeren, blijft AMA wachten op een 

positief signaal om over te gaan tot de werkelijke delocalisering. Onder voormalig president John 

Kuffour werden diverse beloftes gedaan om het beleid om te zetten in realiteit, maar door de jaren 

heen werd het dossier erg gepolitiseerd door NPP en NDC en trok de overheid zich steeds terug op het 

laatste moment. Zoals toenmalig burgemeester van Accra Stanley Nii Adjiri Blankson jarenlang 

wachtte op een positief signaal, wacht huidig burgemeester Alfred Vanderpuije vandaag op president 

John Evans Atta Mills (Evans Aggrey Darkoh, persoonlijke mededeling, 2011, 14 maart).  

De reden voor de politisering is de vrees voor het verlies van een dertig - tot vijftigduizendtal 

stemmen. Elke regering die het been stijf houdt, riskeert tegen de schenen te schoppen van het 

electoraat in Agbogbloshie, een electoraat dat ondanks de lagere klasse massaal naar de stembus trekt 

– zo blijkt uit het verleden. De presidentsverkiezingen van 2008 werden immers nipt gewonnen door 

NDC met een verschil van slechts 40.586 stemmen. De huidige president John Evans Atta-Mills 

behaalde toen 4.521.032 stemmen, zijn uitdager Nana Akuffo-Addo van NPP – tot op vandaag nog 

steeds de belangrijkste politieke figuur in de oppositie – behaalde 4.480.446 stemmen (GhanaWeb, 

2011).  

Bovendien kent Greater Accra veel meer zwevende kiezers en skirt-and-blouse-kiezers
1
 dan andere 

belangrijke kiesdistricten zoals de Volta Region of Ashanti Region. Volgens politicoloog Prof. Evans 

Aggrey Darkoh (persoonlijke mededeling, 2011, 14 maart) is top-down-lobbywerk cruciaal in dit 

dossier, maar is de vrees voor electorale afstraffing immens en wordt de verplaatsing van de 

Agbogbloshie-bewoners meer en meer een symbooldossier.  

 

Every policy distributes advantages and disadvantages, but at the end of the day that policy 

should benefit the majority of the people. We want to keep the city clean, but the political 

commitment is non-existent in Ghana. Politicians have always been extremely selfish and 

want to stay in power as long as possible. Their decisions are tactical because they are 

interested in their place in history. Nobody wants to lose even one vote in Ghana; every vote 

matters. (Evans Aggrey Darkoh, persoonlijke mededeling, 2011, 14 maart) 

 

Naast het lokale verzet en de electorale vrees, bepaalt fondswerving ook of een beleid al dan niet 

geïmplementeerd wordt. Ghana volgt al te vaak het pad dat de internationale donoren uitstippelen. Als 

de steun van de Wereldbank en het IMF ontbreekt, is de kans dat de uitvoering van het 

delocaliseringsbeleid faalt erg groot. De politieke wil ontbreekt dus niet enkel om electorale redenen, 

                                                 
1
 Met skirt-and-blouse-kiezers worden Ghanese kiezers bedoeld die bewust stemmen voor NPP tijdens 

presidentsverkiezingen en voor NDC tijdens parlementsverkiezingen; of omgekeerd. Op die manier proberen ze 

de checks-and-balances te behouden (Osam-Sackua, persoonlijke mededeling, 2011, 10 maart). 
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maar ook omdat de middelen simpelweg niet voor handen zijn (Evans Aggrey Darkoh, persoonlijke 

mededeling, 2011, 14 maart).  

 

5.2.1. De rol van het Korle Lagoon Ecological Restauration Programme/Project (KLERP) 

 

Gezien de jarenlange vervuiling van de Korle Lagoon en Odaw, hebben sinds 1960 diverse studies 

zich toegespitst op de restauratie en het beheer van de waterweg. Zoals eerder vermeld is de Korle 

Lagoon altijd al vervuild geweest, nog lang voor er sprake was van e-waste-dumping. Reeds in 1960 

had NADECO een project klaar voor het herstel van het drainagesysteem van Korle en de opkuis van 

de lagoon. Dat project duurde officieel tot 1964, maar werd uit noodzaak voortgezet door lokale 

aannemers tot 1977. Tussen 1961 en 1963 en tussen 1966 en 1967 geraakte de Korle Lagoon wel 

respectievelijk volledig en gedeeltelijk gedregd, maar daarna begonnen de ecologische problemen 

gewoon opnieuw (Biney en Amuzu, 1995, p. 14-15).  

In 1995 bracht het Ministerie voor Water Resources, Works and Housing het falende drainagesysteem 

en de vervuiling opnieuw op de politieke agenda, wat resulteerde in het Korle Lagoon Ecological 

Restauration Programme dat de bedoeling had om maatregelen te treffen inzake sanitatie, 

overstroming, dregging en de algemene omgeving (Biney en Amuzu, 1995, p. vi). De bedoeling was 

dat het project slechts drie jaar in beslag nam. Reeds in 1995 viel dit te lezen in de Review of the 

Korle Lagoon Studies van het Insitute of Aquatic Biology:  

 

The Korle Lagoon Ecological Restoration Project, with its financial and economic valuation 

should form the basis of the rehabilitation activities. This, in combination with 

recommendations from other studies on community participation and education, 

environmental quality standards, landuse and private sector participation should provide 

adequate mitigative measures for the improvement of the environmental status of the Korle 

Lagoon. Implementation will be the key to the success of these proposals. (Biney en Amuzu, 

1995, p. vii) 

 

Helaas kan het KLERP niet volwaardig van start gaan zolang AMA de krakers in de omgeving niet 

delocaliseert (Karikari, persoonlijke mededeling, 2011, 26 februari). In 1997 was er even hoop dat het 

project de deadline van 1998 – drie jaar na de start van het programma – zou halen. Toen ging de 

Overseas Development Administration (ODA) van Groot-Brittannië akkoord met de constructie van 

een extra riolering. Bovendien contacteerde ODA HR Wallingsford, een Brits onderzoekscentrum met 

hydraulische en aquatische expertise, om voorstellen te doen voor een optimale werking van het 

programma. Deze voorstellen bleken echter niet te handelen over de onderliggende oorzaak van de 

problematiek: de aanhoudende aanwezigheid van de krakers. De studie van HR Wallingsford (Karikari 

& Asante, 1997, p. 1) concludeerde enkel  
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i. dat de kwaliteit van het water moest verbeteren rond de strandzone; 

ii. dat de erosie aan de mond van de Korle Lagoon moest gecontroleerd worden; en 

iii. dat er rekening moest gehouden worden met de impact van de plannen om de lagoon 

te verdiepen, de ingang te verbreden en andere bronnen van pollutie aan te pakken. 

  

Intussen is het KLERP na zestien jaar gedeeltelijk geïmplementeerd door tijdsdruk, met als gevolg dat 

KLERP maatregelen tracht te treffen tegen verdere pollutie, maar terzelfdertijd dwijlt met de kraan 

open wegens de aanhoudende aanwezigheid van de krakers. Bovendien lopen de kosten van het 

project op zonder dat er significant succes is geboekt (Oseiwusuansa, persoonlijke mededeling, 2011, 

1 maart). Kortom, alle druk rust op de schouders van AMA, dat op haar beurt afhankelijk is van de 

plaatselijke bewoners, de politieke wil binnen het parlement en de regering en fondswerving (Osam-

Sackua, persoonlijke mededeling, 2011, 10 maart).  

Een recent rapport van de Ghana National Fire Service naar aanleiding van de hevige regenbui van 22 

februari 2011 concludeert nogmaals dat maatregelen genomen moeten worden zodat het water van de 

Odaw kan stromen in de Korle Lagoon en de South Industrial Area beschermd wordt tegen 

overstromingen in het regenseizoen (Fynn, 2011, 11 maart, p. 64). 

 

3. Waarom faalt het Ghanese publiek beleid? 

 

Er is dus geen officieel e-wastebeleid. Dat is geen verrassing. Ghana kent immers een bewogen 

geschiedenis van falend publiek beleid en implementatie. Vaak is er een gebrek aan publiek beleid, 

beleidsvoorstellen of implementatie. Dat geldt niet enkel voor het ecologische beleid of het e-

wastebeleid in het bijzonder. Het Ghanese politieke systeem kent immers heel wat structurele 

problemen. Om die te analyseren, wordt een beroep gedaan op het “saints-wizards-demons-systems-

model” van R.A. Ayee
1
 (2000).  

Met saints worden toegewijde bureaucraten en politici bedoeld. Wizards staan voor politieke analysten 

met beschikbare en betrouwbare informatie, demons voor vijandige of apathische groepen en systems 

voor de omgeving waarin een beleid wordt gemaakt. Ayee stelt dat: 

 

Public policies and programmes can succeed in Ghana and other African countries if the 

following factors are taken into consideration: the right combination of committed politicians 

and bureaucrats (saints); appropriate policy analysts with available and reliable information 

(wizards); management of hostile and apathetic groups (demons); and insulation of the policy 

environment from the vagaries of implementation (systems). (Ayee, 2011, p. 53) 

                                                 
1
 Joseph R.A. Ayee is professor en hoofd van de afdeling Politieke Wetenschappen van de Universiteit van 

Legon, de meest gerenommeerde universiteit van Ghana.  
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In het geval van Ghana, concludeert Ayee dat “in Ghana and other African countries, public policies 

and programmes have failed to achieve their objectives largely because the saints are few, the demons 

are many, the wizards are inappropriate, the systems are complex and the organizations are weak.” 

(Ayee, 2011, p. 1) 

 

3.1. Saints 

 

Een succesvol beleid heeft nood aan een bekwaam parlement en een bekwame regering, die 

respectievelijk de wetgevende en uitvoerende macht op zich nemen, controle hebben over de 

noodzakelijke middelen voor een grondige implementatie en de wil hebben om toezicht te houden op 

de gang van zaken tijdens de implementatiefase.  

Sinds zijn onafhankelijkheid in 1957 heeft Ghana altijd al onbekwame politici gekend. Zelfs de eerste 

president Kwame Nkrumah kan beschuldigd worden van het niet naleven van de eisen die 

beleidsplannen of -programma‟s stelden. Publiek beleid houdt immers twee risico‟s in voor betrokken 

politici: het risico om te falen en het risico om persoonlijke rentes te verliezen als een beleid wel 

succesvol is. Dat verklaart de laksheid tijdens de creatie van het beleid en de implementatiefase.  

Ghana kent een publiek administratiesysteem van “hub-and-weel”. Dat is een organisatorische stijl 

gekenmerkt door een hoge graad van personalisering en beperkte verantwoording. Deze hub-and-

weel-stijl in Ghana botst vaak op beperkingen tijdens complexe dossiers die om veel aandacht vragen, 

wat een bom legt onder de politieke continuïteit. Saints zijn vaak te conservatief; verkiezen eerder een 

onacceptabel heden dan een onvoorspelbare toekomst. Dat leidt tot het negeren van belangrijke 

beleidskwesties, ontwikkelingsdoelstellingen en publieke welvaart (Ayee, 2000, p. 15-22). 

 

3.2. Wizards 

 

Hoewel saints een heel belangrijke rol spelen en grotendeels bepalen of een beleid al dan niet 

succesvol is, hebben ze nood aan betrouwbare en beschikbare informatie om het beleid te maken. De 

Civil Service Law van 1993 vermeldt dat “the object of the Civil Service as detailed in the Legislation 

(PNDCL327) is primarily to assist the Government in the formulation and implementation of 

Government policies and programmes for the development of the country” (The Presidency, 2011).  

Informatie is echter een kostbaar product in Ghana; over het algemeen is de informatievoorraad uiterst 

beperkt en onbetrouwbaar en faalt de ambtenarij met andere woorden in haar rol als wizard. 

Beleidsmakers ondervinden dan ook moeilijkheden tijdens de beleidscreatie, en hangen frequentief af 

van hun intuïtie en ervaring in plaats van solide informatie. Subjectieve data leiden tot subjectieve 

beleidsvoorstellen. Samenvattend, stelt Ayee dat  

 



 69 

The performance of policy analysts serving the public sector is uneven and often low. The 

existing public sector insitutions for policy analysis are inadequate in terms of their overall 

capability to cope with rapid and sudden changes in the environment as well as in terms of 

their ability to present an integrated approach to the solution of problems of the Ghanaian 

society. (…) Data for policy analysis is rudimentary or non-existent. As a result, policy 

analysts and reformers have been compelled to rely extensively on guesses, intuitions, 

ideological preferences, or hunches. (Ayee, 2000, pp. 37-38) 

 

Bovendien zorgt de afwezigheid van betrouwbare data ervoor dat de oppositie meer kansen krijgt om 

regeringsbeslissingen in vraag te stellen. Vandaag kent Ghana een extreem gepolitiseerde politieke 

cultuur waarin de grootste en enige noemenswaardige oppositiepartij NPP vraagtekens zet achter elke 

beslissing van NDC. Als de presidentsverkiezingen van 2012 uitdraaien in het voordeel van NPP, kan 

Ghana zich verwachten aan een gelijkaardig scenario waarin de rollen simpelweg zijn omgedraaid.  

 

3.3. Demons 

 

De nadruk ligt hier op corrupte ambtenaren. Ghana kende lang een cultuur van straffeloosheid op vlak 

van corruptie (Ayee, 2000, p. 43). NDC toont vandaag de dag wel haar bezorgdheid, maar dat deed ze 

in het verleden ook al zonder resultaten te boeken. Echter, de laatste statistieken tonen aan dat een 

kleine meerderheid (55%) van de bevolking van oordeel is dat de huidige maatregelen genomen door 

NDC efficiënt zijn in de strijd tegen corruptie. Maar terzelfdertijd is 60% van oordeel dat het 

corruptieniveau in de laatste drie jaar is gestegen (Transparancy International, 2010). 

 

3.4. Systems 

 

De dominante aanpak van Ghanese beleidsmakers wordt gekenmerkt door de klassieke 

organisatietheorie, die een onderscheid maakt tussen beleidsformulering en implementatie en gelooft 

in een lineaire vertaling van een beleid op papier naar een beleid op straat. Implementatie wordt als 

een logisch vervolg gezien wanneer een beleid wordt neergepend op papier. The gewoonlijke aanpak 

in Ghana verloopt dan ook volgens het patroon “legislate first, think of implementation later”. 

Bijgevolg wordt er niet genoeg aandacht besteed aan mogelijke obstakels tijdens de implementatiefase 

en ziet een groot aandeel van het publieke beleid nauwelijks het daglicht.  

De dominantie van dit klassieke model zorgt voor heel wat implicaties op vlak van participatie in het 

beleidsproces. Policy-making wordt nog steeds gezien als een geheime activiteit voor een elitair clubje 

van politieke betrokkenen. Bovendien wordt het publiek niet aanzien als een bron, maar eerder als een 

potentieel probleem dat geneutraliseerd moet worden door de beleidsmakers in kwestie. 
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Dat alles resulteert in het zogenaamde “failure complex”. Van een beleid wordt verwacht dat het 

mislukt, de regering wordt verwacht inefficiënt te zijn, en het concept “soft state” wordt wel degelijk 

als dusdanig gepercipieerd. De publieke opinie in Ghana ziet een publiek beleid doorgaans als een 

potentiële mislukking, en beschrijft de overheid als een impotent orgaan (Ayee, 2000, pp. 45-47). 

 

4. Saints-Wizards-Demons-Systems-model toegepast op case study 

 

4.1. Saints 

 

Zoals eerder vermeld zijn een bekwaam parlement en een bekwame regering cruciaal bij het maken 

van een beleid. Sherry Ayitey, de huidige minister van Milieu, Wetenschap en Technologie, is 

logischerwijze de eindverantwoordelijke voor het maken van een beleidsvoorstel rond e-waste. 

Natuurlijk wordt het voornaamste werk gedaan door directeurs-generaal van het ministerie en 

medewerkers van het Environmental Protection Agency. Het beleidsvoorstel wordt verwacht in mei 

2011 (Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari). Nochtans blijkt dat de deadline al 

meerdere keren werd uitgesteld. Zo was de vorige deadline januari 2011 (Anane, persoonlijke 

mededeling, 2011, 6 maart). Er vallen immers diverse opmerkingen te maken over de bereidwilligheid 

binnen de ministeries en agentschappen.  

Op 30 mei 2003 ratificeerde Ghana de Conventie van Bazel, maar om deze ratificatie betekenisvol te 

maken, moet een nationale wetgeving die conventie ondersteunen (Basel Convention, 2011). Het 

duurde tot december 2010 vooraleer het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie in 

samenwerking met het Environmental Protection Agency van start kon gaan met het maken van een 

beleidsvoorstel. In december 2010 kregen beide overheidsinstanties immers de goedkeuring van het 

kabinet om een e-wastebeleid te creëren dat in de voetsporen treedt van de Conventie van Bazel, 

Stockholm en Rotterdam. De vorige regering slaagde er nooit in om de goedkeuring te krijgen, dus de 

toekomst ziet er alleszins rooskleuriger uit dan voor 2008 (Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 

23 februari).  

De reden waarom het kabinet eind 2010 wel groen licht gaf aan het betreffende ministerie en EPA en 

niet vroeger, ligt bij het gebrek aan politieke wil binnen de regering. Ghana kent een bewogen 

geschiedenis op vlak van het amenderen van de wetgeving rond het importeren van 

tweedehandsgoederen. Dat geldt niet enkel voor tweedehandselektronica. In 1990 probeerde de 

regering al om de wetten rond tweedehandskledij te amenderen, maar ook toen volgde een protestmars 

naar het ministerie van Handel tegen het voorstel. Precies om die redenen was de regering lang niet 

geneigd om de wetgeving rond tweedehandselektronica aan te passen – ook al zijn beide dossiers erg 

verschillend. Zowel NPP, aan de macht vóór 2008, als NDC, aan de macht sinds 2008, vrezen voor 

hetzelfde scenario. Geen enkele regering ziet graag een bepaalde bevolkingsgroep protesteren tegen 

haar beleid (Agyarko & Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari & 23 februari). Gezien 
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de grote afhankelijkheid van tweedehandselektronica in Ghana, de extreme politisering tussen NPP en 

NDC en de kleine marge tussen de laatste verkiezingsresultaten van beide partijen, is de kans op 

electorale afstraffing erg reëel.  

Momenteel lijkt het heden echter uit te wijzen dat er wel degelijk een e-wastebeleid komt, of die nu de 

deadline haalt of effectief geïmplementeerd wordt of niet. De voornaamste taak van de Ghanese 

beleidsmakers is dan ook papierwerk. EPA, dat in praktijk de grootste verantwoordelijkheid draagt, 

heeft al heel wat initiatieven op papier, maar toch moet het e-wastedossier het opnemen tegen andere 

prioriteiten, zoals corruptie, waterschaarste, electriciteitsvoorziening, tienerzwangerschappen en 

cocaïnehandel. E-waste is in die context gewoon een bijkomstige verantwoordelijkheid (Anane, 

persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari).  

 

There is something in the pipeline, but it is taking too long. There are other issues in the 

parliament that they need to discuss. For people in developing countries, how to get the next 

meal is the real problem. The environment is getting destroyed, drinking water is getting 

spoiled, the climate is changing. But for most people poverty is why they are desperate. People 

are concerned about e-waste, but the spirit of speaking out is not there. (Anane, persoonlijke 

mededeling, 2011, 14 februari) 

 

Diverse argumenten spelen in het nadeel van de regering. Zo is e-waste nu wel een prioriteitsdossier 

en werd de druk op het kabinet inderdaad verhoogd – wat leidde tot zijn goedkeuring – toch blijft het 

proces te lang duren. Bovendien had de druk op het kabinet al veel vroeger verhoogd moeten worden, 

aangezien het probleem al langer dan vandaag aansleept. Sinds 2008 is NDC aan de macht, maar de 

presidentiële ambtstermijn van vier jaar blijkt voor de regering te kort om haar doelstellingen te 

bereiken. Normaliter worden het eerste jaar na de presidentsverkiezingen weinig tot geen grote 

beslissingen genomen, en naar aanleiding van de volgende verkiezingen – in dit geval 2012 – gaat alle 

aandacht naar het verkrijgen van een tweede en laatste ambtstermijn. Vandaag bespelen zowel NDC 

als NPP de Ghanese media – vooral de geschreven pers - met het oog op de verkiezingen. Dat wil 

zeggen dat de uitvoerende macht zich slechts twee jaar ten gronde concentreert op concrete, 

belangrijke beslissingen. Momenteel is er een discussie aan de gang om de ambtstermijn van de 

Ghanese president te verlengen tot zes jaar. De publieke opinie blijft echter voorstander van een 

vierjarige termijn; in extremis komt er een ambtstermijn van vijf jaar, al lijkt dat vrij onwaarschijnlijk
1
 

(Evans Aggrey Darkoh, persoonlijke mededeling, 2011, 14 maart). 

                                                 
1
 Ten eerste komt een ambtstermijn van vijf jaar weinig voor. Vier jaar is de norm en moet voldoende zijn. Ten 

tweede rijst de vraag wat er dan gebeurt met de tweede en laatste ambtstermijn. Momenteel kan de Ghanese 

president maximaal acht jaar aan de macht zijn. Een ambtstermijn van vijf jaar zou betekenen dat de president 

maximaal tien jaar aan de macht kan zijn. Volgens Evans Aggrey Darkoh (persoonlijke mededeling, 2011, 14 

maart) is dat ronduit te lang, zeker als dat betekent dat Ghana tien jaar lang bestuurd wordt door een 

incompetente, populistische president.  
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De uitvoerende macht domineert bovendien de wetgevende macht. Het parlement is doorgaans het 

schoothondje van de regering.  

 

Clearly the executive dominates the legislative process (…). It formulates development policy, 

mobilises the requisite finances – both internally and externally – and seeks parliamentary 

approval to execute it. Parliamentary democracy also strengthens the position of the executive 

as the majority in parliament supported the government programmes submitted to parliament 

for approval, not necessarily because they are obliged to do so; but instinctively, rationally and 

pragmatically. (…) The legislature reacts to bills and agreements brought to it by the executive 

and it rarely opposes or rejects such bills or agreements. (Yao Gebe, 2008, p. 21) 

 

Het bovenstaande geeft aan dat het parlement in het verleden akkoord ging met wetsvoorstellen die 

niet WEEE-gerelateerd waren. Dat wil ook zeggen dat het beleidsvoorstel rond e-waste hoogst 

waarschijnlijk het parlement zal overleven, omwille van de NDC-meerderheid in het parlement, maar 

ook omwille van de morele vanzelfsprekendheid
1
 (Amaning Okoree, persoonlijke mededeling, 2011, 

20 februari).  

En toch moeten niet alle pijlen gericht worden op de regering en haar bereidwilligheid. De uitvoerende 

macht mag dan wel het parlement domineren, tegelijkertijd wordt de regering gedomineerd door 

externe actoren en hun politieke en economische agenda. Dat impliceert dat de parlementaire agenda 

de facto overeen stemt met de agenda van externe actoren.  

De rol van externe actoren mag dan ook niet genegeerd worden bij het zoeken naar een verklaring 

voor het uitblijven van een e-wastebeleid en de langdurige aanwezigheid van het hoogdringende 

dossier in de legislatieve wachtkamer.  

Een combinatie van factoren – zoals de relatief stabiele en vreedzame democratie
2
 en de naleving van 

de vrijemarktprincipes – zorgt ervoor dat Ghana een aantrekkelijk land is voor externe actoren, die 

variëren van actoren die oprecht geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het land tot actoren die 

enkel eigenbelang nastreven. In Ghana heeft elke externe actor zijn eigen agenda, waardoor de 

regering geneigd is akkoorden te sluiten met externe actoren van wie de belangen niet 

overeenstemmen met het nationale belang. Dat alles leidt tot een situatie waarin de regering geen 

leiding heeft over haar ontwikkelingsbeleid en onbekwaam is om zelf haar prioriteiten te stellen. Sinds 

                                                 
1
 Dan moet het wetsvoorstel wel nog dit jaar afgewerkt worden en op de parlementaire agenda worden geplaatst. 

Zoniet gooit NPP – als ze de verkiezingen van 2012 winnen – alle voorstellen wellicht overboord. Zelfs als er 

nog een beleid komt dit jaar, is de kans reëel dat NPP het opzij schuift alleen al omdat het een resultante is van 

het voorgaande NDC-bewind.  

NPP kreeg begin februari 2011 echter een grote opdoffer te verwerken. Oppositielid en presidentskandidaat 

Nana Akuffo Addo sprak toen de nu al befaamde woorden “all die be die”, waarmee hij opriep tot politiek 

geweld tijdens de verkiezingen van 2012. De uitspraak had een averechts effect en versterkte de positie van 

NDC aan de vooravond van de verkiezingen. Ook nu nog beheerst de uitspraak de Ghanese media. 
2
 De democratie van Ghana kent haar gebreken, maar is desondanks uniek in de regio, met buurlanden als 

Ivoorkust en Burkina Faso en nabijgelegen landen zoals Liberia, Sierra Leone en Nigeria. 
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de grondwet van 1992 kent Ghana een parlementaire democratie en profiteert het van financiële steun 

van internationale donoren. Het nationale belang wordt echter gehinderd door het feit dat de externe 

actoren, die cruciaal zijn voor het welzijn van de bevolking, de voorkeur krijgen. De regering vreest 

immers tegen de schenen te schoppen van enkele cruciale donoren door prioriteiten te stellen (Yao 

Gebe, 2008, p. 13). Bovendien beseft de regering ook dat het land een bakermat is van stabiliteit en op 

weg is naar een statuut van “medium human development” op de HDI-index. Een dossier als dat van 

e-waste is van te kleine waarde voor een regering om nog maar het risico te lopen erover te struikelen.  

 

4.2. Wizards 

 

Op vlak van het e-wastedossier zijn de voornaamste wizards de werknemers van EPA en in mindere 

mate van het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie. EPA heeft de jure enkel de 

bevoegdheid heeft om het beleid te implementeren, maar is de facto het centrale orgaan is doorheen 

het gehele proces. EPA, en dan vooral het Chemical Control and Management Centre (CCMC), is 

verantwoordelijk voor het opstellen van diverse betrouwbare rapporten inzake e-waste. Momenteel ligt 

de nadruk op het achterhalen van de socio-economische gevolgen van de e-wastebusiness, vooraleer er 

doorslaggevende beslissingen worden genomen (Sarpong, persoonlijke mededeling, 2011, 20 

februari). 

Wat echter opvalt, is dat EPA frequentief terugvalt op buitenlandse studies zoals van het Okö-instituut 

of de al wat oudere Greenpeace-rapporten. Ghanese academici spitsen zich zelden toe op het thema 

wegens de complexiteit van het dossier (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart).  

Daarnaast zoekt EPA vandaag frequentief hulp bij Green Advocacy, een Ghanese NGO die nog maar 

bestaat sinds 2005 en zich specialiseert in e-waste in Ghana. Samen met Green Advocacy doet EPA 

onderzoek naar de socio-economische gevolgen en de mogelijke politieke oplossingen. De data van 

Green Advocacy en EPA bieden zeker een meerwaarde, maar de rol van Green Advocacy als NGO in 

de civil society is beperkt en vooringenomen. Green Advocacy oefent weinig druk uit op een 

overheidsinstantie als EPA, om de simpele reden dan de directeur van de NGO een ex-medewerker is 

van EPA (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart). Daarenboven mag de informatie dan wel 

meer beschikbaar zijn, de betrouwbaarheid kan sterk in vraag worden gesteld. Als EPA zich te veel 

baseert op rapporten van Greenpeace en verzamelde data van Green Advocacy, moet ze rekening 

houden met de volgende factoren om geen gehandicapt beleid te creëren:  

 

i. Het Greenpeace-rapport van 2008, getiteld “Poisoning the Poor”
1
 maakte enkele grove 

fouten. Zo schrijft het rapport – dat internationaal erkend wordt als de moeder van alle 

                                                 
1
 De Nederlandstalige versie heet “Gif voor Ghana”.  
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rapporten betreffende e-waste in Ghana en tevens wereldwijd te downloaden is – 

bijvoorbeeld het volgende:  

 

Jonge jongens tussen de 11 en 17 jaar oud beginnen met hun werk: het uit 

elkaar halen en verbranden van oude apparaten. Apparaten uit westerse landen, 

afgedankt door hun gebruikers, die een snellere computer wilden of hun oude 

beeldbuis wegdeden voor een plasmascherm. De jongens komen bijna allemaal 

uit de arme noordelijke regio‟s in Ghana, of uit het minder ontwikkelde 

buurland Tsjaad. (Greenpeace, 2008, p. 3) 

         

Ten eerste is Tsjaad duidelijk geen buurland van Ghana. Ten tweede werken er geen 

Tsjadiërs in de e-wastesector. Dat geldt ook voor Nigerezen. Het is wel zo dat vrij veel 

Tsjadiërs en Nigerezen migreren naar Ghana, en vervolgens urbaniseren naar Accra. De 

meesten onder hen bedelen rond Nkrumah Circle en Tetteh Quashie Circle. Ook 

Agbogbloshie telt heel wat Tsjadiërs en Nigerezen, maar die zijn niet betrokken bij e-

wastepraktijken (Abdul, persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari). Officiële statistieken 

over de migratie van Tsjadiërs en Nigerezen naar Ghana zijn echter onbeschikbaar. 

 

ii. De data van Green Advocacy zijn heel gedetailleerd en vernieuwend en dat zorgt voor een 

goede samenwerking met EPA (Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 23 februari). 

 

Everybody wants the EPA to play a major role in the future and the partnership 

between EPA and Green Advocacy is working perfectly. (…) Studies should try to 

really solve the problems of the people instead of focussing on profit making for a 

television network or something. At least, we went as far as taking blood samples 

at Agbogbloshie. (Nana Akuffo & Amoyaw-Osei, persoonlijke mededeling, 2011, 

22 februari) 

 

Toch rijzen er vragen bij de betrouwbaarheid van deze data. Zo blijkt uit een rondvraag op 

Agbogbloshie dat er van niemand bloedstaaltjes werden genomen, hoewel Green 

Advocacy duidelijke resultaten toont. Ook uit onderzoek van Anane (persoonlijke 

mededeling, 2011, 6 maart) blijkt dat Green Advocacy nooit staaltjes nam. Ook de naam 

klinkt de e-waste-arbeiders onbekend in de oren (Mohammed, persoonlijke mededeling, 

2011, 17 februari). Alternatieven zijn er momenteel echter nog niet. De rol van UNEP-

Ghana op het gebied van e-waste is beperkt, aangezien het hoofdkantoor van UNEP in 

Nairobi gelocaliseerd is. Kenia staat op vlak van e-wastebeleid dan ook stappen verder 
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(Nyabiage, 2010, 3 augustus, pp. 10-11). Bovendien ligt de focus van UNEP vandaag de 

dag op klimaatopwarming
1
 (UNDP-Accra, persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari).  

 

iii. Onder EPA, Green Advocacy, GPHA, CEPS, Energy Commission en Ghana Atomic 

Energy Commission worden diverse meetings georganiseerd om een correct beeld te 

scheppen van de mogelijke beleidsvoorstellen. Deze meetings worden doorgaans geleid 

door John Pwamang, het hoofd van het Chemical Control and Management Centre.  

Normaliter krijgt de Agbogbloshie Scrap Dealers Association ook een uitnodiging 

opgestuurd. Toch blijven Mohammed Ali en Yusuf Mohammed, respectievelijk voorzitter 

en vice-voorzitter van de informele vereniging, afwezig. Bijgevolg wordt hun mening 

onvoldoende gehoord, bijvoorbeeld op vlak van inkomensafhankelijkheid. Ten eerste is er 

een mentale drempel. Ali en Mohammed wonen beide al sinds 1996 in armoedige 

omstandigheden in de sloppenwijk, nog voor er e-waste werd gedumpt en verbrand
2
. Hun 

beperkte inkomen staat hen niet toe om degelijke kledij te kopen, laat staan een maatpak 

(Abdul, persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari). Ten tweede weigeren ze te betalen 

voor het transport naar het hoofdkantoor van EPA, gelegen in de duurdere wijk Osu. 

Bovendien is het tro-tro
3
-netwerk in Agbogbloshie minder uitgebreid dan in andere 

regio‟s in de hoofdstad. Taxi‟s zijn dan weer te duur (Mohammed, persoonlijke 

mededeling, 2011, 17 februari). 

 

iv. Agbogbloshie is en blijft de grootste en meest bezochte dumpsite van Ghana. Helaas 

vinden er weinig significante studies plaats, en als er al een holistisch beeld wordt 

geschept, kan de authenticiteit in vraag worden gesteld (zie punt ii). Agbogbloshie is 

vooral een trekpleister geworden voor binnen- en buitenlandse journalisten. Elke maand is 

er wel een journalist die verslag wil doen over de prakijken op de dumpsite (Abdul, 

persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari). De lokale bevolking is de laatste twee jaar 

het spel beginnen meespelen. Wie geen toestemming vraagt om de dumpsite – dat 

nochtans publiek domein is - te betreden of geen bijdrage wil leveren aan de 

Agbogbloshie Scrap Dealers Association, wordt aangevallen. Een Spaanse journalist werd 

in januari 2011 bijvoorbeeld verplicht zijn video- en fotomateriaal in de rivier te 

deponeren, om vervolgens fysiek aangevallen te worden door de lokale bevolking, 

doorgaans Nigeriaanse migranten (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari).  

                                                 
1
 Nochtans is er ook een verband tussen klimaatopwarming en E-waste. Veel E-wastearbeiders op dumpsites zijn 

immers geürbaniseerd wegens de gevolgen van de klimaatopwarming voor de landbouw in Noord-Ghana. 

Bovendien draagt de incorrecte recyclage ook bij tot de klimaatopwarming. 
2
 Agbogbloshie had vroeger een degelijk grasveld. De lokale bevolking leefde vaak van de visserij in de Odaw.  

3
 Tro-tro‟s zijn oude bestelwagentjes die omgebouwd worden voor openbaar vervoer. Ze zijn rijkbeschilderd en 

volgestouwd met passagiers. Tro-tro‟s zijn goedkoop maar onveilig.  
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Bovenstaande anekdote creëert de volgende situatie: journalisten en onderzoekers betalen 

de vereniging uit vrees voor een aanval, in ruil vertelt de lokale bevolking wat de 

bezoekers verwachten te horen
1
. Bovendien wordt de bijdrage aan de vereniging gebruikt 

om meer e-waste te kopen van verzamelaars. Ten eerste kan op die wijze de 

betrouwbaarheid van de informatie in vraag worden gesteld, ten tweede lost deze situatie 

weinig op aangezien de bijdrage het proces in stand houdt.  

 

Gezien de bedenkelijke betrouwbaarheid van bovenstaande bronnen, moet EPA misschien meer een 

beroep doen op de Ghana Atomic Energy Commission. Deze commissie doet onderzoek naar 

milieuvriendelijke manieren voor WEEE-ontmanteling en naar de gevolgen voor mens en milieu. 

Meer specifiek onderzoekt de Radiation Protection Board van GAEC in welke mate arbeiders 

geconfronteerd worden met radioactieve bestanddelen tijdens de verbrandingsactiviteiten. 

Radioactieve bestanddelen zijn vooral terug te vinden in koelkasten. De bedoeling is dat deze raad 

uitgroeit tot een volwaardige instantie onafhankelijk van GAEC.  

Het Material Science Departement van GAEC onderzoekt dan weer welke alternatieve, 

milieuvriendelijke recyclagemethodes kunnen toegepast worden en heeft de capaciteit om de 

neerwaartse beweging van toxische bestanddelen naar de bodem van de Odaw te stoppen. GAEC is 

een erg gespecialiseerde bron waar EPA terecht kan voor betrouwbare informatie. Helaas botst ook 

GAEC op enkele obstakels (Sampson, persoonlijke mededeling, 2011, 3 maart):  

 

i. Er is een gebrek aan fondsen om onderzoek te doen. Momenteel worden de huidige studies 

betaald door de onderzoekers zelf, maar dat is financieel onhoudbaar; 

ii. De wetenschappelijke analyse van de contaminatie op Agbogbloshie wordt net als het 

KLERP gehinderd door de aanhoudende aanwezigheid van de lokale bewoners. Ook GAEC 

wacht dus op een actie van AMA; en 

iii. EPA heeft weinig contact met GAEC en onderzoekt nog steeds welke rol GAEC wil, kan en 

moet krijgen in het toekomstige beleid. Hoe dan ook zal die rol beperkt blijven tot 

onderzoek naar correcte recyclagemethodes, etc. GAEC zelf zal niet verantwoordelijk zijn 

voor het trainen van de WEEE-arbeiders in het toepassen van deze nieuwe methodes.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zo vertelde vice-voorzitter van de Agbogbloshie Scrap Dealers Association, Yusuf Mohammed, dat hij nog 

nooit gehoord had van Green Advocacy (Mohammed, persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari). 

Terzelfdertijd toont Green Advocacy in haar studies foto‟s die een meeting met Yusuf Mohammed bewijzen 

(Amoyaw-Osei et al., 2011, p. 95). 



 77 

7.3. Demons 

 

Het valt moeilijk te zeggen in welke mate corrupte ambtenaren betrokken zijn bij de beleidscreatie. 

Wel valt er te vrezen dat ambtenaren van GPHA en CEPS betrokken raken in corrupte praktijken 

tijdens de implementatiefase. De meningen daarover lopen echter sterk uiteen, zowel binnen EPA als 

tussen EPA en andere stakeholders zoals Energy Commission, Ghana Atomic Energy Commission, 

Accra Metropolitan Assembly, het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie, Green 

Advocacy en Agbogbloshie Scrap Dealers Association.  

Het grootste probleem is dat EPA niet de bevoegdheid heeft om toezicht te houden op de werkwijze 

van GPHA en CEPS. GPHA en CEPS zijn de enige twee overheidsinstanties die de leiding nemen 

over de werkzaamheden op de haven van Tema. Corruptie valt niet uit te sluiten; het blijft een grote 

uitdaging om het gebruik van loopholes tegen te gaan (Pwamang, persoonlijke mededeling, 2011, 23 

februari). 

Niettemin mag de corruptie op de haven niet overdreven worden op het gebied van e-waste. De haven 

van Tema functioneert inderdaad als doorvoerpunt voor bijvoorbeeld cocaïne uit Latijns-Amerika, 

maar de illegale containers met e-waste bereiken om andere redenen de burger. In de regel worden 

containers in het land van herkomst gelabeld als containers met UEEE. CEPS heeft niet de mankracht 

om elke container te controleren, wat theoretisch ook niet hoeft gezien de legale omschrijving (Nana 

Akuffo, 2011). 

Bovendien gebeurt de corruptie rond e-wastecontainers in Tema slechts op kleine schaal. Als een 

handelaar in de grijze sector een douanier wil omkopen, zal hij moeten rekening houden met de 

potentiële winst van een container waarvan naar schatting 80%
1
 van de UEEE niet functioneert. Als 

slechts 20% van de container verkoopbaar is op de tweedehandsmarkt en de rest aan WEEE-

verzamelaars, zal de winst beperkt zijn. Het omkoopbedrag dat die persoon zou betalen aan een 

douanier mag die beperkte winst niet overstijgen, waardoor douaniers minder geneigd zijn toe te 

happen (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari).  

Over een ding lopen de meningen niet uiteen: de nadruk mag niet liggen op corruptie en andere 

obstakels tijdens de implementatiefase. Zonder een beleid op papier kunnen er weinig initiatieven 

genomen worden om die obstakels te overbruggen (Pwamang, Nana Akuffo & Amoyaw-Osei, 

persoonlijke mededeling, 2011, 22 februari). De voornaamste taak van de overheid nadat het beleid op 

papier staat, is om public awareness te creëren zodat obstakels als corruptie aangepakt worden (Nana 

Akuffo & Amoyaw-Osei, persoonlijke mededeling, 2011, 22 februari).  

 

 

 

                                                 
1
 Op basis van de schatting van Anane (2011). Statistieken lopen echter uiteen (zie VI, punt. 1.1.1.). 
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7.4. Systems 

 

Bovenstaande paragraaf vormt een perfect bewijs van de klassieke organisatietheorie, die 

implementatie ziet als een logisch vervolg op de beleidscreatie. De nadruk bij EPA en het ministerie 

van Milieu, Wetenschap en Technologie ligt heden ten dage op het neerpennen van een beleid, om 

vervolgens stil te staan bij de mogelijke obstakels om het te implementeren. Het “failure complex” is 

sterk aanwezig onder de betrokken politici. Als het beleid niet slaagt, wordt al te snel het argument 

gebruikt dat Ghana een ontwikkelingsland is en bijgevolg niet verwacht wordt succes te boeken (Yao 

Gebe, 2011, p. 13). Voor de Ghanese regering is de implementatie van publiek beleid altijd al een 

“nightmarish experience” geweest (Evans Aggrey Darkoh, persoonlijke mededeling, 2011, 14 maart).  

Enkele factoren zorgen voor deze nachtmerries. Op het gebied van e-wastebeleid kan EPA nog over 

enkele doorslaggevende factoren struikelen. EPA moet dan ook lessen trekken uit het verleden, al 

wijst alles erop dat ze dat niet doet. Corruptie is dus een van de factoren, maar met nog vier andere 

wordt nauwelijks rekening gehouden:  

 

i. Als het beleid de import van tweedehandselektronica verbiedt, is de kans groot dat deze 

goederen worden gecleared in Togo, Benin, Ivoorkust of zelfs Nigeria, en vervolgens over 

de grens gesmokkeld worden. Ook vandaag bereiken heel wat illegale producten uit de 

buurlanden en Benin en Nigeria de markt in Greater Accra (Sampson, persoonlijke 

mededeling, 2011, 3 maart).  

Dat probleem kent de Energy Commission al sinds 2005. Artikel 19/32 in de grondwet 

verbiedt de import van gebruikte koelkasten, airconditioners en diepvriezers, maar heel 

wat koelkasten, airconditioners en diepvriezers worden gesmokkeld over de grenzen, 

voornamelijk over de grens Togo-Ghana (Agyarko, persoonlijke mededeling, 2011, 28 

februari).  

ii. De kans is groot dat eigenaars van herstelzaakjes en dumpsite-arbeiders op straat komen 

tegen het beleid. Zo is de wet LI 19/32 niet alleen moeilijk te implementeren door de 

poreuze grenzen, maar ook door het aanhoudende verzet van lokale dealers in 

bijvoorbeeld tweedehandskoelkasten. Deze lokale dealers verenigden zich in de Ghana 

Union Traders Association. Hoewel deze vereniging geconsulteerd werd en akkoord ging 

met de wetgeving, blijft ze vandaag protesteren tegen de implementatie van het beleid 

(Agyarko, persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari). Een totale ban op e-waste-import 

zal dus wellicht op heel wat verzet kunnen rekenen. Fig. 12. toont aan dat bijna 90% van 

de e-waste-arbeiders op Agbogbloshie tegen een totaal verbod is op de import van e-

waste. Hoewel ze klagen over onder andere gezondheidsimplicaties, zijn ze te afhankelijk 

van het inkomen dat de sector hen oplevert.  
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Figuur 12: E-waste-arbeiders Agbogbloshie voor/tegen totale verbod op import e-waste in Ghana 
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iii. Momenteel is er nog nauwelijks nagedacht over de beschikbare financiële middelen. Het 

wordt gezien als een probleem voor later, volgens het principe “legislate first, think of 

implementation later”. Bovendien is EPA overtuigd dat donoren hen zullen bijstaan eens 

het beleid op papier staat (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari). Zo 

probeert de Energy Commission vandaag public awareness te creëren over de voordelen 

van LI 19/32 om op die manier de Ghana Union Traders Association te overtuigen in te 

stemmen met het beleid. De financiële middelen zijn echter beperkt om diverse meetings 

te organiseren, met als gevolg dat GUTA nog niet overtuigd is en de implementatie een 

werk van lange adem zal blijken (Agyarko, persoonlijke mededeling, 2011, 28 februari). 

Nochtans bestaat deze wet al sinds 2008. EPA lijkt momenteel in dezelfde val te trappen. 

De kwesties “financiële middelen” en “public awareness” zullen pas nadat het beleid op 

papier staat onderwerpen van discussie worden (Pwamang, persoonlijke mededeling, 

2011, 23 februari).  

 

5. De Ghanese e-wastestrategie/het toekomstige e-wastebeleid 

 

Tot op heden is er dus geen officieel e-wastebeleid. Toch liggen er enkele cruciale plannen op tafel. 

Ongeacht alle kritiek en obstakels, is de vaststelling dat Ghana sinds januari 2011 een officiële 

nationale strategie kent op het gebied van e-waste. In samenwerking met Green Advocacy, het E-

waste Afrika Project van het Secretariaat van de Conventie van Bazel, het Nederlandse Wecycle (toen 

nog genaamd VMP), UNEP en het Zwitserse EMPA, tekende EPA een nationale strategie uit over hoe 

een beleid op het gebied van e-waste er zou moeten uitzien, wie welke rol zou moeten toebedeeld 

krijgen en welke deadlines zouden moeten gelden voor welke initiatieven.  
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5.1. Doelstellingen 

 

De doelstellingen van de strategie zijn (Pwamang & Amoyaw-Osei, 2011, p. 3):  

 

i. Een institutioneel raamwerk creëren voor de samenwerking op het vlak van de controle op 

de import van UEEE; 

ii. Accurate data over de import van zowel EEE als UEEE in rekening brengen en bewaren; 

iii. Bewustzijn creëren op overheidsniveau en publieksniveau over de gevaren van de huidige 

ontmantelingsactiviteiten, het nieuwe recyclageproces en recyclagecentra; 

iv. Een beleid ontwikkelen rond de algemene import en het beheer van (W)EEE en rond 

schadelijke bestanddelen; 

v. Een businessmodel adopteren dat accepteerbaar is voor bv. de Agbogbloshie Scrap 

Dealers Association; 

vi. Een legaal raamwerk ontwikkelen voor EEE-import, EEE-heffingen en verplichte 

vergunningen introduceren, alsook een EEE-beheerfonds; 

vii. Het beheerfonds gebruiken voor de controle op en het beheer van WEEE; 

viii. Een formele en efficiente WEEE-recyclage-industrie op poten zetten, over heel het land. 

Praktijken zoals die op de Agbogbloshie-dumpsite moeten volledig van de kaart worden 

geveegd en vervangen worden door formele recyclagecentra; 

ix. De capaciteit van bv. de Agbogbloshie Scrap Dealers Association versterken en de leden 

trainen voor veilige en efficiënte ontmanteling en handelspraktijken; 

x. Regionale verenigingen op poten zetten om de nationale integratie in de WEEE-recyclage-

industrie te verzekeren; en 

xi. Een implementatiemechanisme ontwikkelen rond het EPA Compliance and Enforcement 

Network.  

 

5.2. Aanbevelingen 

 

In de strategie doet EPA diverse aanbevelingen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Concreet 

moet de strategie leiden tot specifieke wetten voor de controle op de import en het beheer van de 

recyclage, inclusief het verbranden van WEEE. De auteurs van de e-wastestrategie, Pwamang & 

Amoyaw-Osei (2011, pp. 6-10), doen de volgende aanbevelingen:  

 

i. Het Technical Committee on Waste Shipment Prevention (TCWSP) aanwijzen als het 

coördinerend orgaan voor de controle op en het beheer van WEEE in Ghana. TCWSP zou 

als een subcomité van het EPA Compliance and Enforcement Network kunnen 



 81 

functioneren. Zowel GPHA, EPA, CEPS als Green Advocacy krijgen hun stem in het 

comité. Het comité heeft de volgende doelstellingen:  

 

a. Programma‟s rond de controle op WEEE-import in Ghana coördineren; 

b. Public awareness creëren rond het milieuvriendelijke beheer van UEEE, niet alleen op 

straat, maar ook binnen de muren van onder meer parlementaire comités. Een infopunt 

zou betrokkenen bewust moeten maken van milieuvriendelijke WEEE-verwerking; 

c. Capaciteitsbehoeftes identificeren (infrastructuur, materiaal, training en personeel) 

voor WEEE-controle en -beheer; 

d. Nationale richtlijnen ontwikkelen om de import van WEEE in Ghana te controleren en 

voldoende capaciteit uitbouwen om deze richtlijnen te implementeren; 

e. De nationale situatie op het gebied van WEEE analyseren en strategieën ontwikkelen 

voor hergebruik, herstel en recyclage; en 

f. Lokale, nationale en internationale initiatieven steunen om WEEE-dumping te 

voorkomen en over te gaan naar duurzaam hergebruik en recyclage om mens en 

milieu te beschermen. 

 

ii. Verplichte registratie van schroothandelaars en –herstellers en hen vergunningen verlenen 

om zo training te geven
1
 en hun activiteiten te controleren, alsook om hen toegang te 

verlenen tot leningen. Dat zou ingepast kunnen worden in de Ghana Environmental 

Assessment Regulations van 1999.  

iii. Faciliteiten ontwikkelen voor de tijdelijke opslag van schadelijke WEEE-componenten en 

voor de finale verwerking op milieuvriendelijke wijze; 

iv. Richtlijnen uitstippelen voor het publiek om hun EEE enkel mee te geven met handelaars 

met een vergunning; 

v. Verbeterde wetgeving ontwikkelen om de illegale import van gebruikte EEE te 

controleren (e.g. de richtlijnen van de Conventie van Bazel, Rotterdam en Stockholm 

domesticeren onder de Environmental Protection Agency Act
2
) 

vi. Een systeem uitwerken in het exporterende land om het (W)EEE te testen en een eerlijk 

certificaat mee te geven, om zo de export van WEEE te voorkomen; 

vii. Private elektronicabedrijven stimuleren om hun verantwoordelijkheid als producent op te 

nemen en collectiepunten op te zetten in de globale periferie en Ghana in het bijzonder, 

volgens het principe “Extended Producer Responsibility”. Concreet moeten Ghanese 

stakeholders consultaties houden met belangrijke producenten en lokale handelaars. 

                                                 
1
 Informele e-waste-arbeiders zouden niet alleen getraind worden op vlak van milieuvriendelijke recyclage etc., 

maar ook over alternatieve manieren om een inkomen te genereren.  
2
 Door de goedkeuring van het kabinet kan EPA vandaag volop inspanningen leveren om internationale 

richtlijnen te domesticeren onder de EPA Act (Amaning Okoree, persoonlijke mededeling, 2011, 20 februari).  
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Bedrijven zoals Toshiba ondernemen vandaag de eerste stappen om die 

verantwoordelijkheid op te nemen, waarmee een serieuze last van de schouders van het 

gedupeerde land zou vallen (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari). Andere 

bedrijven, zoals Dell en HP zijn minder geneigd om stappen te ondernemen (Sampson, 

persoonlijke mededeling, 2011, 3 maart). Hoe dan ook heeft de e-wastestrategie ook als 

doel om collectiepunten op te zetten die beheerd worden door geïnteresseerde en 

gekwalificeerde leden van bijvoorbeeld de Agbogbloshie Scrap Dealers Association of de 

herstelvereniging GESTA.  

viii. Voor sommige UEEE goedkeuring eisen vóór de export plaatsvindt. Geen goedkeuring is 

gelijk aan een uitvoerverbod op het betreffende UEEE-item; 

ix. Leeftijdsbeperkingen uitwerken voor diverse soorten UEEE;  

x. Quota‟s uitwerken voor diverse soorten UEEE om de lokale industrie te beschermen; en 

xi. Kinderen verbieden te werken in de schroothandel en handelaars die kinderen 

tewerkstellen aanklagen. Kinderen ook aanmoedigen terug naar school te gaan. Onderwijs 

moet voorrang krijgen op arbeid en economie.  

 

5.3. Tijdschema 

 

Tabel 15. (Annex 7.) toont het tijdschema van de implementatiedeadlines. Vooral de deadlines voor de 

implementatie van het beleid vallen op en doen tevens wenkbrauwen fronsen. Zo is er nog steeds geen 

nieuws over de beschikbare financiële middelen, hoewel de deadline al verstreken is. Zowel Green 

Advocacy als EPA zijn ervan overtuigd dat de middelen wel beschikbaar zullen zijn zodra het beleid 

geïmplementeerd wordt. Deze stelling lijkt tegenstrijdig met de doelstellingen van de e-wastestrategie. 

Immers, de deadline om financiële middelen te mobiliseren valt nog voor het officiële beleidsvoorstel 

(Pwamang & Amoyaw-Osei, 2011, p. 11). Met andere woorden, als het beleidsvoorstel naar buiten 

wordt gebracht nog voor er duidelijkheid is over de beschikbare financiële middelen, lijkt het beleid 

gedoemd om te mislukken. Volgens dat scenario is de kans groot dat de voorspellingen van het saints-

wizards-demons-systems-model uitkomen.  

 

Enkele andere relevante deadlines voor 2011:  

i. Het ontwikkelen van een accepteerbaar businessmodel was gepland voor februari 2011. 

De e-wastestrategie van Green Advocacy en EPA schrijft:  

 

A business model that will be most applicable to the circumstances of the local 

industry, with the full support of the association will be introduced in its operations. 

This is to ensure that the model is owned by the association as a whole and thus make 

them custodians of the project. The associations will play a key role in management 
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and over time greater responsibility in management will be ceded to the associations 

as a deliberate succession arrangement. (Pwamang & Amoyaw-Osei, 2011, p. 12)  

 

Op het moment van het veldwerk bleek de Agbogbloshie Scrap Dealers Association op de 

hoogte van de deadline, maar werden de vooruitzichten eerder pessimistisch ingeschat 

(Mohammed, persoonlijke mededeling, 2011, 17 februari)
1
; 

ii. Zoals eerder vermeld denken meer en meer multinationals eraan om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen in Sub-Sahara Afrika en Ghana in het bijzonder. De 

kans is relatief groot dat een bedrijf als Toshiba haar Extended Producer Responsibility 

opneemt tegen augustus 2011 (Anane, persoonlijke mededeling, 2011, 14 februari); 

iii. Momenteel zijn er nog geen formele ontmantelings- en recyclagecentra. De deadline loopt 

nog tot oktober 2011; 

iv. Ook is er nog geen sprake van adequate ontmantelingsmiddelen. De typische praktijk op 

Agbogbloshie blijft aanhouden, i.e. het open verbranden van WEEE, het handmatig 

ontmantelen van WEEE, etc.; en  

v. Er is nog geen duidelijkheid over de andere doelstellingen met een deadline op het einde 

van 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Diverse bronnen leveren echter diverse verklaringen. Bij Green Advocacy en EPA klinkt het doorgaans dat het 

model afgewerkt of zo goed als afgewerkt is, zonder details prijs te geven. Schroothandelaars weerleggen die 

stelling. Objectieve bronnen zijn moeilijk te raadplegen, aangezien de problematiek niet of in beperkte mate leeft 

onder Ghanese academici. Het is wel zo dat de beschikbare objectieve bronnen pessimistisch ingesteld zijn en de 

uitspraken van Green Advocacy of EPA met een grote korrel zout nemen (Anane & Evans Aggrey Darkoh, 

persoonlijke mededeling, 2011, 6 & 14 maart). Anderzijds geeft Anane (persoonlijke mededeling, 2011, 6 maart) 

toe dat de Agbogbloshie Scrap Dealers Association frequentief westerse onderzoekers vertelt wat ze willen 

horen, i.e. de overheid is corrupt, incompetent, etc.  
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Conclusie 

 

Ghana staat momenteel op de 130
ste

 plaats op de Human Development Index. Slechts weinig Sub-

Saharaans Afrikaanse landen gaan Ghana voor. Op vlak van digitalisering gaat het land er dan ook op 

vooruit, samen met landen als Nigeria of Kenia. Niet toevallig kampen al deze landen met een 

overaanbod aan e-waste. Twee paradigma‟s overkoepelen, verklaren en versterken dit fenomeen: het 

internationale paradigma rond het dichten van de digitale kloof en het Ghanese neoliberale ICT-beleid 

dat de nieuwe technologie onvoorwaardelijk omarmt om de nationale ontwikkeling te stimuleren. Het 

gevolg is dat heel wat geïmporteerd UEEE een lage levensverwachting kent en een grote hoeveelheid 

WEEE door de mazen van het net geraakt. Groot-Brittannië, Ghana‟s historische handelspartner, is de 

voornaamste exporteur van UEEE en WEEE. 

Aangezien Ghana niet beschikt over een formeel opvangnet voor het geïmporteerde UEEE en WEEE, 

is met de jaren een informeel netwerk ontstaan van importeurs, consumenten, verzamelaars, herstellers 

en arbeiders in de recyclagesector. Door het gebrek aan milieuvriendelijke recyclagefaciliteiten wordt 

het e-waste op informele dumpsites zoals Agbogbloshie verwerkt. Bovendien legt de toenemende 

urbanisatie naar en in Greater Accra een bom onder een duurzame politieke respons. 

Zo botst AMA op diverse obstakels om de getroffen Odaw en Korle Lagoon te dreggen, zoals de 

aanhoudende aanwezigheid van de lokale bewoners op Agbogbloshie. Zolang het delocaliseringsplan 

niet wordt uitgevoerd, kan het KLERP niet volwaardig geïmplementeerd worden. De reactie van de 

plaatselijke bevolking is echter begrijpelijk: hun activiteiten vinden plaats in het stadscentrum en zijn 

relatief lucratief in vergelijking met alternatieve arbeid in de informele sector, al moet rekening 

gehouden worden met de huidige fertiliteitsgraad. De keerzijde van de medaille is echter dat arbeiders 

– inclusief kindarbeiders - in de e-wastesector blootgesteld worden aan diverse toxische bestanddelen 

tijdens het verbrandingsproces. Maar hoewel de gezondheidsklachten oplopen, voelen de arbeiders 

zich doorgaans afhankelijk van hun inkomen en blijven ze tevreden over de werkzekerheid. Lokale 

arbeiders worden geconfronteerd met het dilemma “ecologie versus economie”. Beleidsmakers moeten 

vandaag de keuze voor hen maken.  

Moreel gezien moeten de pijlen voornamelijk gericht worden op het Westen en de naleving van de 

Conventie van Bazel. Tot nog toe heeft die aanpak weinig opgeleverd, deels omdat Ghana geen 

nationale fundering kent om de Conventie van Bazel te ondersteunen. Theoretisch hoeft dat ook niet, 

aangezien het exporterende land doorgaans op voorhand al tegen de richtlijnen van Bazel handelt. 

Realistisch gezien bestaat de kans echter dat het antwoord in de handen zal liggen van Ghanese 

politici. Ghana kent enkele WEEE-gerelateerde wetten en richtlijnen, maar van een specifiek e-

wastebeleid is geen sprake. Vandaag werken het ministerie van Milieu, Wetenschap en Technologie en 

vooral EPA aan een beleidsvoorstel dat gepland staat voor mei 2011. Gezien het beperkte Ghanese 

succes in het maken en implementeren van publiek beleid, worden de inspanningen van EPA en 

andere instanties eerder pessimistisch ingeschat. Diverse factoren lijken dat wantrouwen te bevestigen, 
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zoals het gebrek aan politieke wil, het gebrek aan betrouwbare informatie, de beperkte maar bestaande 

corruptie, het buitensporige geloof in een succesvolle implementatie, het gebrek aan transparantie op 

het gebied van beschikbare financiële middelen, het verzet van de stakeholders betrokken bij de 

dagelijkse e-wastepraktijken en de electorale paniekzaaierij aan de vooravond van de verkiezingen van 

2012. De vraag rijst dus of het ministerie en EPA de deadline van mei 2011 halen en hoe grondig het 

beleid zal geïmplementeerd worden. Biedt Ghana een gebalanceerd antwoord op de nationale e-

wasteproblematiek, of bevestigt ze nogmaals het saints-wizards-demons-systems-model en het “failure 

complex”? Gezien de overlappende deadlines van de masterproef en het beleidsvoorstel, smeekt deze 

verhandeling om een vervolg.  
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Annex 1: definitie EEE, UEEE en WEEE volgens de Ghanese e-wastestrategie (Pwamang & 

Amoyaw-Osei, 2011, pp. 13-16) 

 

Definitions  

The following definitions were proposed for adoption:  

 

(a) E-Waste  
 

E-waste is defined as obsolete, end-of-life, discarded or intended/required to be discarded appliances 

using electrical energy.  

It entails Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) which includes computers and computer 

peripherals, consumer electronics, fridges, phones/batteries, ULAB, televisions, VCRs, DVD Players, 

stereo equipment, radios, speakers, microwave ovens, mast transmitters (comprehensive list) (in 

working or non-working condition) which have been disposed of or intended to be disposed of by 

users.  

E-waste contains both valuable as well as harmful materials which require special handling and 

recycling methods  

  

(b) Distinction Between Second-hand EEE and E-waste  
 

Second hand EEE is when ownership of EEE changes from the first user to another. Second hand EEE 

becomes WEEE when it becomes obsolete, gets to end-of-life, is discarded or intended/required to be 

discarded. To make this distinction, it is necessary to examine the history of an item on case by case 

basis. However, there are some characteristics of second hand EEE that are likely to indicate whether 

it is E-waste or not.  

  

(c) Used EEE and „Second hand EEE‟  
 

„Used EEE‟ same as „Second-hand EEE‟  

1.0 Introduction  

These guidelines on second hand electrical and electronic equipment provide information for:  

• Persons arranging shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) into and out of 

Ghana;  

• Holders of Electrical and Electronic Equipment (EEE) arranging transboundary transport of these 

equipment who wish to avoid compliance with the Basel, Rotterdam and Bamako Conventions and 

dump the waste in Ghana;  

• Authorities responsible for the inspection, control and enforcement of waste shipment.  

 

The control procedures that apply depend, in the first instance, on whether the material in question is 

waste as defined in the Ghana Waste List, in these guidelines, in any national legislation or national 

interpretation. If the competent authorities of dispatch and of destination cannot agree on the 

classification as regards the distinction between waste and non-waste, the subject matter should be 

treated as if it were waste.  

2.0 Distinction between EEE and WEEE  

EEE becomes WEEE if its holder discards it, or intends to or is required to discard it. To make this 

judgment, it is necessary to examine the history of an item on a case by case basis. However, there are 
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characteristics of electrical and electronic equipment that are likely to indicate whether it is waste or 

not.  

 

Where the claim is made that second-hand EEE is not WEEE, the following should be provided:  

• A copy of the invoice and contract relating to the sale and/or transfer of ownership of the EEE which 

states that the equipment is for direct re-use and fully functional;  

• Evidence of evaluation/testing in the form of copy of the records (certificate of testing – proof of 

functional capability) on every item within the consignment and a protocol containing all record 

information (see below);  

• A declaration made by the holder who arranges the shipment or transport of the EEE that none of the 

material within the consignment is waste as guided by e-waste definition in these guidelines and the 

Ghana Waste List, and  

• Sufficient packaging to protect it from damage during transportation, loading and unloading.  

 

Where the above criteria are met, EEE would not normally be considered waste if it is:  

• fully functioning and is not destined for recovery or disposal operations and is directly reused for the 

purpose for which it was originally intended or presented for sale or exported for the purpose of being 

put back to direct reuse or sold to end consumers for such reuse,  

 

EEE would normally be considered if:  

• the product is not complete - essential parts are missing;  

• it shows physical damage that impairs its functionality or safety, as defined in relevant Ghana 

standards;  

• the packaging for protecting it from damage during transport and loading and unloading operations is 

insufficient;  

• the appearance is generally worn or damaged, thus reducing the marketability of the item(s);  

• the item(s) has among its constituent part(s) anything that is required to be discarded or is prohibited 

under any national legislation, policy or directives;  

• the EEE is destined for disposal or recycling instead of re-use;  

• it is old or out-dated;  

• it is destined for cannibalization (to gain spare parts).  

• Prior to any shipment or transboundary transport of EEE, the holder should provide information to 

the relevant state authorities (e.g. CEPS, EPA, GPHA, Police) to prove that the above criteria for EEE 

are met (Ref. 2.0). Failure to meet these criteria would generally indicate to the relevant authorities 

that the material is WEEE and a precautionary approach to environmental protection would be taken in 

these circumstances.  

• The following are the recommended steps that importers in second-hand EEE should take to 

demonstrate that the items being shipped are used EEE rather than WEEE:  

• The test report that should be conducted by the relevant testing authorities of the exporting country 

depends on the kind of EEE test procedures on (second-hand) electrical and electronic equipment. 

Functionality should be tested and hazardous substances should be evaluated.  

• For most of the second hand EEE a functionality test of the key functions is sufficient.  

 
Pagina 85: Annex 2: Odaw en Korle Lagoon 1 

 

Pagina 86: Annex 3: Odaw en Korle Lagoon 2 

 

Pagina 87: Annex 4: Industriezone rond Odaw en Korle Lagoon 

 

Pagina 88-89: Annex 5: LI 19/32 Energy Efficiency Regulations 
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Annex 6: ICT4AD - ontwikkelingsuitdagingen en –doelstellingen (NITA, 2003, pp. 6-9) 

 

The Policy Challenges 

The Ghana ICT4AD Policy is designed to aid Ghana‟s development process by contributing to 

addressing the nation‟s key developmental challenges. These include: 

• The social and economic pressures of a youthful population and the challenges of turning the 

youthful population into an asset for development 

• The poor performance of the economy --- coupled with rapid population growth and declining per 

capita income 

• An economy with low job creation capacity and dominated by an under-performing agricultural 

sector with weak under-developed industrial and services sector 

• The heavy national debt burden characterized by high debt per capita, and high debtservicing 

ratio --- factors acting as major constrains on the nation‟s development efforts 

• An under-developed and under-performing private sector with a disproportionate informal sector 

• Limited human resource capacity characterized by low professional, technical and managerial 

manpower base 

• Weak scientific research base and under-developed research and development (R&D) capacity 

• Relatively high proportion of the population with no educational attainment; a high school drop-out 

rate and limited access to higher education by the vast majority of the population especially girls and 

women. 

• Narrow export base dominated by traditional exports  

• Under-developed physical infrastructure and 

• Poor and limited communications and telecommunications infrastructure 

 

The Specific Objectives of the Policy 

• To create the necessary enabling environment to facilitate the deployment, utilization and 

exploitation of ICTs within the economy and society 

• To support the development of a viable knowledge-based ICT industry to facilitate the production, 

manufacturing, development, delivering, and distribution of ICT products and services 

• To facilitate the modernization of the agricultural sector through the deployment and exploitation of 

ICTs to improve on its efficiency and productivity. 

• To support the development of a competitive high value-added services sector, to serve as an engine 

for accelerated development and economic growth with the potential to develop into a regional 

business-services and ICT hub. 

• To aid the process of the development of national human resource capacity and the nation‟s R&D 

capabilities to meet the changing needs and demands of the economy 

• To promote an improved educational system within which ICTs are widely deployed to facilitate the 

delivery of educational services at all levels of the educational system 

• To facilitate a wide-spread deployment and exploitation of ICTs within the society to support the 

delivery of health and social services 

• To support the modernization of the civil and public service through institutional reforms, renewal 

and the deployment and exploitation of ICTs to facilitate improvements in operational effectiveness, 

efficiency and service delivery 

• To facilitate the development, expansion, rehabilitation and the continuous modernization of the 

national information and communications infrastructure 

• To guide the development and implementation of electronic government and governance, as well as 

electronic commerce and business strategies and action plans 

• To accelerate the development of women and eliminate gender inequalities in education, 

employment, decision making through the deployment and exploitation of ICTs by building capacities 

and providing opportunities for girls and women 

• To facilitate the development and implementation of the necessary legal, institutional and regulatory 

framework and structures required for supporting the deployment, utilization and the development of 

ICTs; 
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• To facilitate the development and promotion of the necessary standards, good practices and 

guidelines to support the deployment and exploitation of ICTs within the society and economy 

 

Key Drivers of the Policy 

• ICTs as a Social-Enabler (Education, Health, Poverty-Reduction, Income-Distribution) 

• ICTs as an Enabler of rapid Socio-Economic development 

• ICTs as an Enabler of Government Administration and Service Delivery 

• ICTs as a Facilitator of Electronic Government and Electronic Commerce Initiatives 

• ICTs as an Engine of the Service Sector 

• ICTs as an Enabler of Knowledge-driven Industrial development 

• ICTs as an Enabler of the Agriculture Sector 

• ICTs as a Driver of Private Sector Development 

• ICTs as an Agent for Wealth Creation 

• ICTs as a Tool for Bridging the Gender inequality Gap in Social, Economic and Political 

development 

 

 

Annex 7: Tabel 15: Tijdschema voor implementatie van korte en middenlange WEEE-

doelstellingen 
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Annex 8: Fotoreportage 

 

 

Figuur 13: herstelzaak/verkoper van tweedehandstelevisies 
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Figuur 14: herstelzaak/verkoper van tweedehandskoelkasten 
 

 

Figuur 15: verzamelaars komen per taxi een nieuwe lading WEEE leveren aan arbeiders werkzaam in de 

recyclagesector van Agbogbloshie 
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Figuur 16: vervolgens ontmantelen deze arbeiders het e-waste 
 

 

Figuur 17: Agbogbloshie wordt meer en meer een kerkhof van traditionele televisies, deels door de 

opkomst van flat-screens 
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Figuur 18: ook traditionele monitoren worden vandaag gedumpt  
 

 

Figuur 19: een arbeider brengt per fiets WEEE-kabels naar de belangrijkste verbrandingssite 
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Figuur 20: arbeiders “recycleren” e-waste door o.a. kabels te verbranden 

 

 

 

Figuur 21: de toxische wolk waait het stadscentrum in 
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Figuur 22: idem 

 

 
Figuur 23: idem 
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Figuur 24: e-waste-arbeider verbrandt WEEE-kabels 

 

 
Figuur 25: een jongen uit het noorden van Ghana gebruikt piepschuim en autobanden om het vuur aan te 

wakkeren 
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Figuur 26: …en wordt intussen blootgesteld aan buitengewoon toxische bestanddelen 

 

 
Figuur 27: na de verbranding gaan arbeiders op zoek naar edelmetalen 
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 Figuur 28: kinderen op zoek naar edelmetalen 

 

Figuur 29: bij hevige regenbuien wordt het e-waste meegesleurd in de Odaw, geraakt het drainagesysteem 

verstopt en overstroomt een groot deel van Accra 
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Figuur 30: de ochtend na een nachtelijk onweer; de Odaw is getransformeerd in een tapijt van afval 

 

 

Figuur 31: als het niet heeft geregend kleurt de Korle Lagoon, waar de Odaw uitmondt, zwart 
 

 

 


