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Követendő példa lenne a 

klímavédelemben az Apple 

 

 
 

Az óriáscég befolyása hasznos lehet a környezet-

védelmi és energetikai projektekben. 

 

Lisa Jackson, az Apple alelnöke és környezetvé-

delmi, valamint társadalmi kezdeményezésekért 

felelős vezetője kijelentette, hogy arra akarja 

használni az óriáscég befolyását, hogy világszerte 

növelje a különböző anyagok újrahasznosítását és 

erősítse a megújuló energiák használatát. 

 

A menedzser 2013 óta dolgozik a társaságnál, 

korábban − Barack Obama hivatali idejében − az 

amerikai környezetvédelmi hivatal (EPA) vezetője 

volt. Jackson kifejtette: hiszik, hogy fontos a válla-

lat magángazdaságban betöltött szerepének fel-

használása arra, hogy nyomást gyakoroljanak más 

piaci szereplőkre. Arra akarják ösztönözni a vállal-

kozásokat, hogy bátrabban cselekedjenek a klíma-

védelem területén és az Apple jó példát akar mu-

tatni ebben a folyamatban. 

 

Az Apple illetékese példaként említette, hogy az új 

iPhone 11 készülék gyártása során újrahasznosí-

tott ritkaföldfémeket alkalmaztak. Ez volt az első 

alkalom, hogy egy okostelefon készítésekor ezzel 

a lehetőséggel élt egy gyártó. A menedzser ki-

emelte, hogy ha ők ezt meg tudták tenni, akkor 

mások is és remélik, hogy ez a lépésük másokra is 

ösztönzően fog hatni. 

 

Jackson úgy vélte, hogy az emberek igénylik a 

változásokat a klímavédelem területén és olyan 

érzése van, mint ha valódi fordulóponthoz érkezett 

volna az emberiség. Szerinte sok cég egyszerűen 

nem ismeri fel, hogy nem kell különbséget tennie a 

bolygó jóléte és a saját nyeresége között. Okos és 

innovatív megoldásokra van szükség, hogy a teljes 

ágazat jelentős mértékben és tartósan csökkenteni 

tudja a szén-dioxid-kibocsátását. Ezzel párhuza-

mosan állami szabályozásra is szükség van. 

 

Júliusban derült ki, hogy az Amerikai Egyesült 

Államokban az Apple a legnagyobb napenergia-

felhasználó. A Solar Energy Industries Association 

(SEIA) nevű szakmai szervezet adatai alapján a 

konszern összesen 393,3 megawatt napenergia-

termelő kapacitással rendelkezik. A második he-

lyen az Amazon található (329,8 megawatt). A 

technológiai vállalatok közül a Google a lista hato-

dik helyére került (142,9 megawatt), míg a 

Facebook és a Microsoft nem szerepelt az első 

tízben. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/138193/kovetendo-

pelda-lenne-a-klimavedelemben-az-apple 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 

 
 

https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apples-Oekochefin-will-anderen-Konzernen-Vorbild-sein-4542711.html
https://sg.hu/cikkek/137322
https://sg.hu/cikkek/it-tech/138193/kovetendo-pelda-lenne-a-klimavedelemben-az-apple
https://sg.hu/cikkek/it-tech/138193/kovetendo-pelda-lenne-a-klimavedelemben-az-apple

