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De digitale overconsumptie en verslaving moet aangepakt worden, want het schaadt niet
alleen de samenleving, maar ook de planeet. Regeringen moeten ingrijpen, maar ook op
het persoonlijke vlak is veel winst te boeken.
Dat zegt de Ier Gerry McGovern, schrijver van het boek ’World Wide Waste’ over de
verspilling van grondstoffen bij de productie van apparatuur zoals mobiele telefoons, het
ongelimiteerd gebruik van data en de opslag ervan. McGovern kwam door veel onderzoek
en studies tot het inzicht dat de productie en het gebruik van onlineapparatuur tot veel
(elektronisch) afval leidt. Hij vindt dat dat snel moet veranderen, bijvoorbeeld met een
belasting op data. Om ons er van bewust te maken dat data niet ’onzichtbaar’ in de ’cloud’
worden opgeslagen en dat veel data overbodig wordt bewaard.
Er zijn radicale stappen nodig om de overconsumptie te veranderen, schrijft u. Kan ik, als
eenling, een verschil maken door mijn onzichtbare digitale voetafdruk te verkleinen? Als ik
naar jongeren kijk, is alles wat ze doen verbonden met online. Hoe kunnen we dat ’radicaal’
veranderen?
„Het is waar. Als mensen bij een demonstratie tegen klimaatverandering zijn, nemen ze veel
foto’s en video’s en uploaden die naar de cloud. En 90 procent van die foto’s en video’s

worden nooit meer bekeken. Het is zo’n vreselijke verspilling. Het begint met voorlichting
daarover en over de schade die onze digitale activiteiten aanrichten. Dat lijkt een
onmogelijke opgave, maar we moeten iets doen. Niets doen is geen optie.”
En wat denk u dat het meeste effect zal hebben? Oude bestanden verwijderen, stoppen
met Facebook? Stoppen met Spotify streamen? Geen YouTube meer kijken?
„Het allerbelangrijkste is om je apparatuur langer te gebruiken, want 80 procent van de
CO2-vervuiling van een apparaat ontstaat tijdens de fabricage. Laat het repareren als het
kapot gaat. Daarom is het geweldig dat een beweging als ’Right to repair’ nu doordringt tot
in de politiek. Dat is een initiatief dat door betrokken mensen in gang is gezet. Een social
movement. Dat kan echt een verandering in gang zetten, want bij de bedrijven komt het niet
vandaan. Die zitten gevangen in hun eigen systemen, waar ze niet uit kunnen breken.”
„’Right to repair’ houdt in dat je gedurende de levensduur recht hebt op reparatie in plaats
van een mobiel weg te moeten gooien omdat het niet kan worden gerepareerd. En als je er
echt klaar mee bent, doneer het dan aan iemand die het kan gebruiken. Opgeknapte
apparatuur heeft 80 procent minder nieuwe grondstoffen nodig dan een nieuw apparaat.
Daar kunnen we een enorm voordeel mee maken.”
Hoewel de productie tot de meeste CO2 leidt, valt er ook winst te boeken door zelf je online
voetafdruk te verkleinen. „Begin met het verwijderen van de rotzooi. Overbodige filmpjes
en foto’s, oude e-mails. Probeer elke dag iets te verwijderen. Je hoeft niet te stoppen met
streamen of kijken, maar zorg ervoor dat je de kamer niet verlaat met de televisie of het
scherm aan. Zorg ervoor dat je er echt van geniet en dat je niet kijkt uit verslaving.”
Wat voor gedragsverandering vraagt dat? Hoe krijgen we het voor elkaar om dit op de
lange termijn te doen? En wat ’brengt’ het ons persoonlijk om onze digitale consumptie
aanzienlijk te verminderen?
„Wij zijn mensen, geen machines. Wij horen bij de natuur. Nederlanders houden van
fietsen. Lichamelijke activiteit is goed voor het lichaam, goed voor de geest. Ik zeg niet ’nee’
tegen technologie, alleen ’minder’ technologie. Haal de auto’s uit de steden. We zijn
ontworpen om te lopen en rennen, en we zijn ontworpen om fysiek dicht bij anderen te zijn.
Laten we terugkeren naar meer mens-zijn, meer natuur.”
U werkt veel met getallen en vergelijkingen. Is dat uw manier om dingen zo begrijpelijk
mogelijk te maken voor de gewone burger?
Dat probeer ik. Ik richt mij met mijn werk eerst op de digitale professionals, want die ken ik
het beste. Als het gewone burgers bereikt, is dat natuurlijk prachtig. Ik probeer de impact
van onze digitale activiteiten zo reëel mogelijk te maken. Het is een onzichtbaar iets op dit
moment. Maar de ’cloud’ is op de grond. Dus als iedereen deze boodschap aan een broer,
zuster, vriend of vriendin doorgeeft, wordt de boodschap steeds luider verspreid, want we
moeten haast maken.”
U voert scans uit in bedrijven. Merkt u dat de bereidheid om iets te doen aan digitale
overconsumptie toeneemt, of is het nog maar het topje van de ijsberg in de bedrijfswereld
die zich hiervan bewust is? Is het mogelijk om in algemene termen aan te geven waar de
grootste verspilling ligt?

„Het is nog erg vroeg. Er is wel wat besef, maar niet veel. De meeste organisaties waarmee
ik te maken heb, weten niet eens hoeveel digitale apparatuur ze hebben, laat staan hoeveel
data ze hebben. Ze produceren enorme hoeveelheden gegevens die ze nooit gebruiken. Tot
90 procent van alles wat er verzameld wordt, wordt nooit gebruikt.”
„Mijn eerste focus bij een organisatie is dan ook om ’de rotzooi op te ruimen’ en de
dataverspilling tegen te gaan. Om een voorbeeld te noemen. Microsoft heeft wereldwijd 15
miljoen websitepagina’s, waarvan er vier miljoen nooit zijn bekeken.”
Welke burgers zijn het meest bereid om overconsumptie te verminderen? Zijn dat
jongeren? Grootouders? Amerikanen, Europeanen, Aziaten?
„Er zijn verschillende bewegingen onder jongeren. Het zijn beide uitersten. Extreme
overconsumptie onder sommige jongeren en dan vele anderen met echte bezorgdheid voor
het milieu en hun toekomst. Overconsumptie is zeker een probleem van rijke landen en het
ergste is dat we al ons e-afval in ’ships of doom’verschepen naar armere landen, zoals
Pakistan. Ik denk dat de verschuiving van de jongere generatie moet komen.”
In hoeverre is het terugdringen van de digitale consumptie een persoonlijke keuze of een
verantwoordelijkheid die ook gedragen moet worden door de overheid, scholen,
bedrijven of ouders? China heeft bijvoorbeeld de tijd die jongeren aan online gamen
mogen besteden, beperkt tot maximaal drie uur per week. In hoeverre zijn dergelijke
regels nodig voor gedragsverandering?
„We moeten meer regels opstellen. Een gegevensbelasting is nodig. Het bedrijfsleven is te
zeer gericht op het maken van winst door kortetermijndenken en het verkopen van
oppervlakkige behoeften. In feite is ’Big Tech’ een meedogenloze drang om overconsumptie
te maximaliseren.”
„We hebben te maken met een verslaving die niet alleen de samenleving schaadt, maar ook
de planeet. Regeringen moeten zich ermee gaan bemoeien.”
’Digitaal zal de aarde redden’, was uw overtuiging aan het begin van uw carrière,
tientallen jaren terug. Was er een specifiek moment waarop u van gedachten veranderde
of gebeurde het geleidelijk?
„Het was een langzaam proces, maar er was een trigger. Ik ben jaren werkzaam geweest in
de wereld van de klantenservices en ik was een grote fan van het Amazon Customer Centric.
Maar toen las ik een artikel, ik denk rond 2015, over hoe ze ambulances buiten hun
magazijnen hadden staan om werknemers, die flauw gevallen waren op te vangen. Zo’n
ambulance was goedkoper dan het installeren van een airconditioning in het gebouw waar
ze werkten. Al die mensen werden dus vreselijk behandeld en dat bleef maar in mijn
achterhoofd hangen. Toen begon ik me af te vragen of techniek de wereld echt beter
maakt.”
Voelt u zich als een Don Quichot die tegen windmolens vecht?
„Ja! Het lijkt vaak een onmogelijke taak en ik twijfel elke dag aan mezelf. Ik denk vaak aan
dit citaat van Samuel Beckett: ’Ik kan niet verder. Ik wil niet doorgaan. Ik ga door.’ En echt:

Hoe klein de stap ook is: zet die stap. Of zoals Ieren zeggen: We klagen als de hel, maar we
doen iets.”
3,5 procent regel
McGovern gelooft heilig in de kracht van bewegingen die door burgers worden gestart, zoals
het eerder genoemde ’right to repair’. Politicologe Erica Chenoweth van de Harvard
University ontdekte dat met slechts 3,5 procent van de bevolking een beweging in gang kan
worden gezet, die regeringen ten val brengt en beleid radicaal kan veranderen.
„Als we ons organiseren is echte en substantiële verandering meer dan mogelijk. Digitaal
geeft ons instrumenten om ons te organiseren en te netwerken op gebieden die historisch
gezien het exclusieve domein van de elites waren. Het is geen verrassing dat in de meest
repressieve regimes bij crises eerst internet en andere communicatienetwerken worden
afgesloten”, zegt McGovern.

Doe de enquête en help mee om de digitale afvalberg te verkleinen met DigiDetox
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220318_42283394
Help mee de gigantische digitale afvalberg te verkleinen. Deze krant gaat drie weken lang
met lezers de uitdaging aan om het onzichtbare afval als ongelezen e-mails, overbodig
bewaarde foto’s en video’s en ongebruikte apps op te ruimen. Door elke week een
uitdaging aan te gaan en u daarbij van handige tips en informatie te voorzien. Doet u
mee?
Zo doet u mee!
Vul de vragenlijst in via deze link. Vanaf zondag 27 maart vindt u elke zondag de nieuwe
uitdaging van de week op deze website, samen met tips en handige informatie. De opdracht
is tevens te vinden in de papieren zaterdagkrant van de dag ervoor. Staat u toevallig voor de
klas en wilt u met uw leerlingen meedoen? Wij horen het graag via de vragenlijst.
Waarom deze Digitale Detox?
Onze e-mails, ons chatverkeer, foto’s, filmpjes, documenten en
zoveel meer: het wordt vrijwel allemaal opgeslagen op computers
in grote datacenters waarvan er steeds meer nodig zijn. Onnodig,
want 90 procent van die foto’s en video’s bekijken we nooit meer,
aldus Gerry McGovern van het boek ’World Wide Waste’. Hij pleit
er daarom voor om onze digitale overconsumptie en verslaving aan
te pakken: voor onszelf én de planeet.
Al onze opslag ’in de cloud’ - feitelijk in grote, lelijke datablokkendozen in een weiland - kost heel veel stroom en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Hoe
minder we opslaan en dus vervuilen - hoe kleiner onze digitale voetafdruk is. U kunt daar

samen met ons iets aan doen: digitale detox ofwel DigiDetox. Want wat u niet opslaat, kost
ook geen energie en geeft geen CO2-vervuiling, zo simpel is het.
Wat houdt de DigiDetox in?
Elke week zoomen we in op een ander stukje van de digitale afvalberg. Te beginnen met de
e-mails. Hoe oud is uw langst bewaarde e-mail bijvoorbeeld? En hoeveel mails kunnen vanaf
die tijd tot nu weggegooid worden? Welke nieuwsbrieven leest u nu echt? Wist u dat als we
elke dag één mail minder zouden versturen, maar liefst 16.433 ton koolstofuitstoot per jaar
voorkomen dat gelijkstaat aan 81.000 vluchten van Londen naar Madrid.
Op naar minder vervuiling door e-mails dus, maar - in de weken erna - ook door de opslag
van gigantische hoeveelheden foto’s, video’s en ongebruikte apps. Met slechts kleine
handelingen en nieuwe gewoonten kunnen we onze digitale voetafdruk flink verkleinen.
Misschien bent u a goed bezig. Heeft u tips voor ons of bent u juist benieuwd naar
specifieke informatie? Laat het ons weten in de vragenlijst via deze link.

