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A Tudatos Vásárl ók E gyesületéről
A TVE az etikus, környezetileg és társadalmilag tudatos vásárlás népszerűsítésért dolgozik
Magyarországon. Az egyesület a kiadója a Tudatos Vásárló c. internetes (www.tudatosvasarlo.
hu) és nyomtatott magazinnak. Internetes portálunkon érdekes cikkeket találsz a tudatos vásárlásról, adatbázisokat a biopiacokról, az etikus vállalatokról, valamint további információkra
lelhetsz a link- és a könyvajánlóban. Nyomtatott magazinunk negyedévenként jelenik meg, a
különböző számok a tudatos vásárlás egy-egy témakörét dolgozzák fel.
A Jó cuccok c. kiadvány a Worldwatch Intézet a világ helyzetéről szóló 2004-es – a fogyasztói
társadalomra koncentráló – jelentésének melléklete.
Ho gyan használd a Jó cuc c ok c. kiadvány t?
· Ha kinyomtatod vagy lemásolod a kiadványt, mindkét oldalra nyomtass, hogy takarékoskodj a papírral! Ha csak egy-két részére vagy kíváncsi, elég csak annyit kinyomtatni, amenynyit elolvasol.
· A kiadványban szereplő világháló-hivatkozások mind élnek, mindegyikre rátalálsz az
interneten.
· Kérjük, mutasd meg a Jó cuccokat barátaidnak, iskolatársaidnak, rokonaidnak és kollégáidnak!

Magyarul megjelent a Föld Napja Alapítvány gondozásában: A Világ Helyzete 2004. Információ a könyv beszerzési helyeiről: www.fna.hu, 23/422-577,
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Budapest, Pf. 411.
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Gondoljunk csak bele, mennyi mindent veszünk és használunk egy-egy nap. Bekapunk egy
csirkés szendvicset és egy üdítőt ebédre. Feltöltjük a kocsit benzinnel. Felhívunk egy barátot a
mobilon. Kinyomtatunk egy csomó e-mailt vagy egyéb dokumentumot az iskolában, a munkahelyen vagy otthon…
Most gondolatban szorozzuk ezt meg annyival, ahány nap van az évben, és még annyival,
ahány fogyasztó van az egész világon. A benzinfaló autótól kezdve a zsúfolt munkásnyúzó üzemekig az eredmény jelentősen befolyásolja az egész bolygót és annak lakóit.
A jó hír az, hogy fogyasztói döntéseink mindennap lehetőséget adnak olyan alternatívák támogatására, amelyek jobbak az egészségre, a társadalomra vagy a környezetre nézve. A vállalkozások, a kormányok és az aggódó állampolgárok arra is használhatják vásárlóerejüket, hogy
kevésbé veszélyes termékek – például bioélelmiszerek, vegyszermentes tisztítószerek, „zöld”
energia, és alacsony füstgáz-kibocsátású kocsik és teherautók – számára teremtsenek piacot.
Az egész világon gyorsan nő a fogyasztói réteg – vagyis azoknak a száma, akik hozzáférnek
olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz, mint a televízió, az internet; és azokhoz a kulturális
termékekhez és gondolatokhoz, amelyeket ezek az eszközök közvetítenek. E réteg robbanásszerű növekedését lemérhetjük például a járművek, a gyorséttermi étkek, az elektronikus eszközök
vagy a modern életstílus egyéb szimbólumainak értékesítési adatain. Becslések szerint 1,7 milliárd ember, vagyis több mint az emberiség egynegyede tartozik a fogyasztói rétegbe. Közülük
270 millióan az Egyesült Államokban és Kanadában laknak, 350 millióan Nyugat-Európában,
120 millióan Japánban – Magyarországon pedig 2-3 millióan.
Meglepő, hogy a fogyasztóknak több mint a fele a fejlődő országokban él: például 240 millióan Kínában és 120 millióan Indiában. Ezek a számok az elmúlt két évtized során drámaian megnövekedtek. A globalizáció több millió embert juttatott fogyasztói termékekhez, ellátva őket a
fogyasztói életstílus felépítéséhez és elterjesztéséhez szükséges technológiával és tőkével.
A megnövekedett fogyasztás sok esetben óriási szeméttárolókkal, rakétaszerű gyorsasággal
növekvő adósságokkal és emelkedő elhízottsági aránnyal „áldotta meg” ezeket az országokat.
Eközben még mindig 2,8 milliárd embernek jut túl kevés – ők éhezéstől, otthontalanságtól és
nyomortól szenvednek. A huszonegyedik század kihívása az, hogy az áruk vég nélküli halmozása helyett fogyasztásunk célja az legyen, hogy mindenkinek jobb életminőséget teremtsünk,
miközben minimálisan károsítjuk a környezetet.
A Worldwatch Intézet úgy gondolta, hogy a fogyasztói döntések annyira fontosak közös jövőnk kialakításában, hogy 2004-es „A Világ helyzete” c. jelentését (State of the World) teljes
egészében a fogyasztói szokásoknak szentelte. Kiadványukban azt vizsgálják, hogyan és miért
fogyaszt a fogyasztó, és miféle hatással lehetnek fogyasztói döntéseink bolygónkra és a többi
emberi lényre.
A Jó cuccok tömör, akcióra buzdító kiadvány. Abban reménykedünk, hogy miután mindenfélét megtudsz a huszonnégy különféle fogyasztói árukategóriáról, kitöltöd a Jó cuccok tesztet, és
feladatokat adsz magadnak, másféle szempontok alapján fogod meghozni saját vásárlási döntéseidet, és jobban megérted, miféle rejtett ára van a napi használatra vásárolt sokféle tárgynak.
A Jó cuccok célja, hogy információval és motivációval lásson el, hogy ezek segítségével újrafogalmazhasd az általad megvett és használt „cuccokkal” való kapcsolatod.
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A T U D A T O S VÁ S Á R L Ó 1 2 P O N T J A
A vásárlás az egyik legjobb dolog az életben. Megvenni a hőn áhított tárgyakat, gyönyörű
helyekre utazni, jókat enni: az élet napos oldala. De a boldog fogyasztás nemegyszer szomorú
véget ér. Veszélyes anyagokat kibocsátó autócsodák, kártékony szennyezést szivárogtató nagyüzemi sertéstelepek, szegénynegyedek mellett felhalmozódó szeméthegyek – mindez nem létezne, ha nem a vásárlás körül forogna az életünk.
De nem kell bűnösnek éreznünk magunkat vásárlási szokásaink miatt: kellő megfontoltsággal
és elkötelezettséggel a fogyasztás jó célokat is szolgálhat. Túl sokáig voltunk pironkodó menyecskék az ellenállhatatlan üzleti vőlegények karjaiban. Itt az ideje, hogy a menyecske kiálljon
magáért! Miénk a hozomány, miénk a vásárlóerő. Megkérhetjük a ﬁcsúrokat, hogy vegyék ﬁgyelembe környezetvédelmi és társadalmi igényeinket is – különben ajtót mutatunk! Ha csak azt
vesszük meg, amire valóban szükségünk van, és amit környezeti és társadalmi elvárásainknak
megfelelő módon állítottak elő, hozzájárulhatunk egy élhetőbb világ létrejöttéhez.

6. Keresd az eredetit!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag előállított ételeket!
7. O lvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne
kezeld magad vegyszerrel se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz!
8. E rősz akmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati eredetű anyagokat!

Első lépésként kikiáltjuk a Tudatos Vásárló 12 pontját!

9. Tartós használ at
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár!

1. A pénzeddel sz avazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támogatnod
a környezetszennyezést, a vegyszerezést, a gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok
tömeges gyártását.

10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett!

2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás neked, és terhelés a környezetnek: mindig gondold végig,
mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel!

11. Helyi termékeket vegyél!
Keresd a lakóhelyed közelében készült dolgokat! Így a helyi környezetedet támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez.

3. C etli
Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged! A nagy üzletek proﬁ módszerekkel csábítanak
felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz „polctrükkökre”!

12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki
állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül!

4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon vagy helyi boltban! Kutasd fel a jó helyeket!

www.tudatosvásárló.hu

5. Mennyi műanyagot viszel haz a?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol! Válaszd az egyszerűen csomagolt árukat! Keresd a visszaváltható illetve újrahasznosított csomagolást!
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SZÓMAGYARÁZAT A LEGGYAKORIBB FOGYASZTÁSSAL
ÉS VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEKHEZ
Ö ko-cím kék, környezetbarát termékjelzések
Mi alapján döntsük el, hogy mely termékeket részesítsük előnyben környezetvédelmi szempontból?
Egyre több gyártó használ öko-címkét annak jelzésére, hogy termékük megfelel bizonyos környezetvédelmi szabványoknak. Noha a különböző öko-címkék meglehetősen eltérhetnek egymástól, jellemzően arra
utalnak, hogy a termék életciklusának valamely szakaszában – például a gyártás, a csomagolás, a használat
vagy az újrafelhasználás tekintetében – magas környezetvédelmi elvárásoknak felel meg. Ilyen öko-címkék
utalnak élelmiszerek esetében a biotermesztésre vagy a méltányos kereskedelemre (fair trade), a szerves
oldószerek hiányára a festékek és lakkok esetében, a munkásnyúzó üzemek mellőzésére ruhák esetében, a
természetes lebomlásra a tisztítószereknél, illetve az alacsony füstgáz-kibocsátásra az autók esetében.

Kiterjesztet t gyártói felel ősség
A legtöbb gyártó számára a termékkel kapcsolatos felelősség addig tart, amíg valaki meg nem veszi, és
haza nem viszi az árut. A garancia fedezi a javítás vagy a csere költségeit, de a garanciának is van végső
érvényességi ideje. Mire a terméket elhasználják és eldobják, már semmi kapcsolata nincs a gyártóval. A
gyártók gyakran e korlátozott felelősségük miatt nem terveznek könnyen javítható, visszaforgatható, újratölthető, magasabb teljesítményszintre átszerelhető vagy újrafelhasználható termékeket.
Egyre több kormány hoz azonban törvényt a kiterjesztett gyártói felelősségről (Extended Producer Responsibility, EPR), amellyel arra kötelezik a gyártókat, hogy élettartamuk végén visszavegyék az általuk eladott termékeket – a tévétől a grillsütőig –, és vállalják a felelősséget azok hulladékba helyezéséért.
A kiterjesztett gyártói felelősség célja, hogy a gyártó felmérje termékének teljes életciklusát. Ideális esetben ez oda vezet, hogy a szükségtelen részeket kihagyják/csökkentik, a felesleges csomagolást elhagyják,
és általában egyre inkább olyan termékeket terveznek, amelyeket egyszerű szétszerelni és visszaforgatni.
A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos jogszabályok általában tiltják a termékek szemétlerakóba
helyezését és elégetését, minimális újrafelhasználási és visszaforgatási követelményeket szabnak meg, továbbá szabályozzák, hogy a gyártók önállóan vagy kollektíven felelősek a visszavett termékekért, és felszámíthatnak-e díjat termékük visszavételéért.

Méltányos kereskedelem (fair trade)
A globalizáció gazdasági hatásai következtében az, aki ténylegesen előállítja, amit megveszünk – a kolumbiai kávétermesztőtől a malájföldi trikóvarrónőig – gyakran csupán elenyészően kis részét kapja annak
az árnak, amit végül a késztermékért kiﬁzetünk. Vegyünk egy csésze kávét! A százötven forintból, amit a
büfében egy nagy tejeskávéért ﬁzetünk, a kávétermesztő jó, ha néhány forintnyit kap a kávébabért.
Itt lép be a méltányos kereskedelem mozgalom. A méltányos kereskedelem szellemében született megállapodások garantálják, hogy az ár, amit a gyártó/termelő kap, bizonyos százalékkal a világpiaci ár fölött
van. Ez az „igazságosabb” ár nemcsak fedezi termelési költségeiket, és megfelelő életminőséget tesz lehetővé számukra, de futja belőle a társadalmi és környezeti kívánalmak betartására is. Előírás például bizonyos
alapvető munkabiztonsági elvárások teljesülése és az alkalmazottak szakszervezetbe tömörülési jogának
biztosítása.

Nullhull adék-elv
Manapság a gyárak a „bölcsőtől a sírig”- elv alapján ontják magukból az áruk többségét. Kitermelik és
feldolgozzák a szükséges nyersanyagokat, a gyártáshoz szükségtelen melléktermékek pedig a hulladékba
kerülnek: szennyezik a levegőt, a folyókat és az egész környezetet. Az alternatív „bölcsőtől a bölcsőig”
felfogás abban áll, hogy összehangolt tevékenységekkel, zárt köröket alkotó rendszerekben kezeljük az
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anyagokat, így egy-egy gyár melléktermékei a másik alapanyagául szolgálhatnak ahelyett, hogy időzített
környezeti bombákká válnának. Ahogyan a természetben is egy-egy élőlény „hulladéka” az ökoszisztémába belekerülvén másfajta élőlények táplálékául szolgálhat, e termelési módszer célja – és eredménye – is a
nullhulladék.
Az egyik legismertebb nullhulladék-sikersztori a dániai Kalundborg városából származik, ahol nagyszámú helyi vállalat az elmúlt harminc év során egyre szorosabbá váló termelési hálóba rendeződött, amely
környezeti és gazdasági nyereséghez juttatta őket. Dánia legnagyobb olajﬁnomítójában melléktermékként
keletkezett gázt azelőtt elégették, most a gipszkartongyár használja föl; a széntüzelésű erőműben (amely
szintén a legnagyobb az országban) keletkezett hamut – a kén kivonása után – a cementgyár hasznosítja;
a gyógyszergyár nitrogén- és foszfortartalmú szennyvizét pedig műtrágyaként alkalmazzák a környékbeli
farmokon.

A termékek életciklusa
Mindennap több száz terméket használunk a papírtól a ruháig, a mobiltól a CD-ig. Vajon miből készülnek ezek, és honnan származnak alkotórészeik? Mi lesz velük, amikor már nincs rájuk szükségünk? Ha a
termék teljes életciklusát tekintjük – a nyersanyagok kitermelésétől és feldolgozásától kezdve a gyártáson,
az értékesítésen és a fogyasztói használaton át az újrafelhasználásig vagy hulladéklerakóba kerülésig –, jobban megérthetjük a Föld erőforrásai, az energiafogyasztás és a hulladék, valamint az átfogóbb környezeti
problémák, például az éghajlatváltozás közötti kapcsolatot. Az életciklus-vizsgálatok rámutatnak, hogyan
csökkenthetjük a termékek előállításával és használatával kapcsolatos környezeti hatásokat és a természeti
erőforrások felhasználásának mértékét; segítségével környezetvédelmi szempontból jobb döntéseket hozhatunk.

Termékvissz avétel
A termékvisszavétel a kiterjesztett gyártói felelősség egyik formája. Arra kötelezi a gyártókat, hogy viszszavegyék a terméket, amikor a fogyasztónak már nincs szüksége rá. A termékvisszavétel gyakorlata Európából indult, de gyorsan elterjedt a világ más részein is, egyre több terméket és iparágat – például az
elektronikus berendezések, irodai gépek, autók, autógumi, bútor, papíráru, akkumulátorok és építőanyag
iparát – meghódítva. Ma már több mint harminc országban – Brazíliától Kínán át Lengyelországig és DélKoreáig – léteznek törvények, amelyek termékeik csomagolóanyagainak visszavételére kötelezik a gyártó
cégeket, és több mint tizenöt országban van hasonló jogszabály, amely a kimerült elemek/akkumulátorok
visszavételét írja elő. A kiterjesztett gyártói felelősség elvére épülő EU-irányelveket 2004 augusztusáig kellett beépíteni a magyar jogrendbe. Az új törvények terméktípusok szerint eltérő hatállyal lépnek életbe.
Például az elektronikus berendezések gyártói 2005. augusztus 12-től kötelesek visszavenni az általuk forgalomba hozott elektromos berendezésekből származó hulladékot.

Z öld beszerzés
Ha egy szervezet „zöldíti” beszerzési folyamatait, az azt jelenti, hogy a környezeti vagy társadalmi kárt
okozó termékek és szolgáltatások helyett olyanokat vásárol, amelyek környezetvédelmi szempontból megfelelőbbek és társadalmilag igazságosabbak. Ide tartoznak az olyan termékek, amelyek energiát és erőforrásokat takarítanak meg, kevesebb hulladékot termelnek, kisebb környezetszennyezést okoznak, és kevésbé
mérgezőek az emberi egészségre és a környezetre.
A zöld beszerzésnek fontos szerepe lehet a környezetvédelmi szempontból megfelelőbb termékek
és szolgáltatások piacának bővítésében. Ha a fogyasztók egyre gyakrabban keresik a környezetileg hasznos
(vagy legalább kevésbé ártalmas) termékeket és szolgáltatásokat, akkor a termelőknek nő a motivációjuk,
hogy ilyeneket tervezzenek és értékesítsenek. Amint az ily módon ösztönzött újítások és fokozódó verseny
hatására növekedésnek indul e termékek piaca, előbb-utóbb csökkennek az árak, és mindenki számára
megﬁzethetőbbé válik a „zöldebb” termékek piaca.
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ARANYÉKSZER

ARANYÉKSZER

Radhika Sarin, Earthworks; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

A külszíni fejtőtől a menyegzői gyűrűig
Honnan származik aranygyűrűnk alapanyaga? Valószínűleg közvetlenül a Földből bányászták. A manapság használatban lévő arany
kétharmada újonnan bányászott. Ennek kétharmadát hatalmas méretű
bányákban, külszíni fejtéssel termelik ki, Kanadától Pápua-Új Guineáig. A kitermelés után a bányaércet összezúzzák, halmokba öntik és ciánnal permetezik, hogy az aranyat kinyerjék. A hátrahagyott hulladék
még évek múlva is savakat és mérgező nehézfémeket szivárogtat a patakokba, folyóvizekbe és a talajvízbe. Mennyisége nem elhanyagolható:
egyetlen 9 grammos, 18 karátos aranygyűrű előállítása során 18 tonna
bányahulladék keletkezik!
A legtöbb aranyat nem létfontosságú dolgokra használják. Míg egy
kisebb mennyiséget befektetők vásárolnak meg vagy az elektronikában
használnak föl, több mint 80%-a ékszerként végzi. Az ékszerkészítés
pedig rendkívül jövedelmező tevékenység: az aranyékszert átlagosan
négyszer olyan drágán adják el, mint amennyibe a nyers arany kerül. Mégis, kevés az olyan ékszerész, aki
meg tudná mondani, honnan származik az arany, amit árul. Jelenleg gyakorlatilag lehetetlen rájönni, hogy
az általunk vásárolt arany olyan bányából származik-e, ahol mérgező hulladékkal szennyezik a folyókat,
sárba tiporják a munkajogot, természeti területeket ásnak fel, vagy éppen őslakos közösségeket üldöznek
el.

Tudt a d - e, h o g y
Q Az 1995 és 2015 között kitermelt/kitermelendő arany

körülbelül fele őslakos népek területeiről származik,
akiknek a saját földjükhöz való jogát gyakran nem
ismerik el egyértelműen. Még olyan helyeken is, ahol
a földfelszín birtokjoga a bennszülötteké, a kormány
gyakran eladja a bányavállalatoknak a felszín alatti
föld birtoklásának jogát.

Q 2001-ben a világ öt legnagyobb aranytermelője Dél-

Afrika, az Egyesült Államok, Ausztrália, Indonézia és
Kína volt.

Q A kiolvasztás, amelynek során az ércből már kivont

arany szennyeződéseit távolítják el, rengeteg energiába kerül, és jelentős mennyiségű szennyezőanyagot
bocsát ki. A világ kohói évente 142 millió tonna kéndioxidot juttatnak a levegőbe, ami az összes légszenynyeződés 13%-át teszi ki, és a savas esők okozója.

Q A fémbányászat az USA-ban a méreganyagok kibocsátásának tekintetében legelső az iparágak között: az
ország arzénszennyezésének 96%-a és ólomszennyezésének 76%-a innen származik.

Q 2000-ben százhúszezer tonna mérgező hulladék ömlött
a Romániában lévő nagybányai (Baia Mare) aranybányából a Tisza folyóba – két és fél millió ember
ivóvizét megmérgezve, és ezerkétszáz tonna halat
elpusztítva. Több mint húsz hasonló technológiájú
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S I K E R S Z TO R I K
v 2003 decemberében a perui Bányaipari Minisztérium

nem engedélyezte, hogy egy kanadai bányászcég nyíltszíni
aranybányáját megépítsék Tambogrande környékén. E
döntés jelentős győzelem volt a helyi farmereknek, akik 2002
júniusában a bánya ellen szavaztak.

v Az INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (Nemzetközi Pénzügyi

Társaság), a Világbanki bankcsoport magánszervezete 2002
októberében eldöntötte, hogy nem támogatja az ellentmondásos verespataki ROSIA MONTANA aranyprojektet Romániában, amely a helyi lakosság kiköltöztetésével, egész falvak
és hegyek elpusztításával és jelentős környezetvédelmi
kockázattal járna.

v A verespataki külszíni bányaberuházás megakadályozása
érdekében soha nem látott, határokon átívelő együttműködések születtek civil szervezetek, helyi lakosok, tudósok és
politikusok között. Közös céljuk a helyszínen található több
ezer éves római kori kulturális értékek, a helyi közösségek és
a természeti kincsek megóvása.

li nyíltszíni aranyfejtők körül a talajvíz szintje legalább
300 méterrel csökkent. A BETZE-POST nevű aranybánya
önmagában naponta 380 ezer köbméternyi talajvizet
szivattyúz ki.

Q A BINGHAM CANYON, a világ legnagyobb külszíni bányája

már a világűrből is látszik. Ez a Utah állambeli bánya,
amelyben rezet, aranyat, ezüstöt és molibdént
bányásznak, másfél kilométer mély és négy kilométer
széles.

fejtésre tilalmat rendelt el. Észrevétele szerint „a jövő üzemanyaga és aranya a víz és az oxigén lesz”. Hasonlóképpen,
az ecuadori Cotachachi megyében mindenféle bányászatot betiltottak az esőfelhő-erdők és az emberek védelme
érdekében.

v A 2000. évi nagybányai méregeresztés a cseh szenátust
és a német parlamentet a ciánalapú aranybányászat betiltására indította.

v 1998-ban az amerikai Montana államban polgári kezde-

ményezés hatására új bányák esetében betiltották a ciános
kilúgozás módszerét, valamint a már működő ciános bányák
területének növelését.

v Kocsis Tibor Új Eldorádó című dokumentumfilmje, amely
a tervezett verespataki bányaberuházás káros természeti
és társadalmi hatásait mutatja be, több nemzetközi díjat is
kapott, és nagy sikerrel játszották a hazai mozik is.

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

AKCIÓB
A!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Fogadd meg, hogy nem vásárolsz „szennyes aranyat”!
Ezt a fogyasztói fogadalmat angolul a www.nodirtygold.
org weboldalon nyilvánosan is megteheted. Követeld,
hogy a kitermelők álljanak elő olyan alternatívával,
amely nem árt az emberi közösségeknek, a munkásoknak és a környezetnek!

4

Vásárolj inkább régi vagy újrahasznosított aranyból ké-

aranybánya működik a Tisza vízgyűjtő területén, és a
tervezett verespataki beruházás negyvenszer nagyobb
katasztrófa veszélyével fenyeget, mint a nagybányai
volt.

Q Amerikai földtani felmérések szerint a Nevada állambe-

v Costa Rica elnöke 2002 júniusában minden nyíltszíni

szült ékszert! A boltokban kínált és raktáron levő ékszer
kb. egyharmada visszaolvasztott vagy újrafelhasznált
darabokból készült.

4

Kérd meg ékszerészed, járjon utána, honnan származik
az általa árult arany, egyszersmind bátorítsd arra, hogy
kínáljon környezetvédelmileg elfogadhatóbb és társadalmilag igazságosabb termékeket!

4

Csatlakozz a ciános aranykitermelés ellen tiltakozó civil
kezdeményezésekhez (pl.: www.rosiamontana.org)!

PRÓBATÉ T E L M AG U NK N AK É S M ÁS O K N AK

Ha tagja vagy valamely befektetési- vagy nyugdíjalapnak, keresd meg a módját, hogy részvényesként hogyan változtathatsz a
dolgok menetén! Részvényesi határozatban felszólíthatod például a bányásztársaságokat, hogy „tisztítsák meg” működésüket.
A részvényesi aktivizmussal kapcsolatban a NORTHWEST CORPORATE ACCOUNTABILITY PROJECT (kb. Északnyugati Projekt a Vállalatok
Elszámoltathatóságáért, www.scn.org/earth/wum) és a SOCIAL INVESTMENT FORUM (Társadalmi Befektetési Fórum) SHAREHOLDER
ACTION NETWORK-je (Részvényesi Akcióhálózat, www.coopamerica.org/socialinvesting/shareholderaction) is hasznos tippeket
nyújt a kezdeményezőkész részvényesek számára.

Q Pápua-Új Guinea területén egyetlen aranybánya – az

Ok Tedi – naponta kétszázezer tonna bányahulladékot
termel; többet, mint Japán, Ausztrália és Kanada
összes városa együttvéve.

Q 1990 és 1998 között több mint harmincezer embert

távolítottak el aranybányászat céljára kiszemelt lakóhelyéről Ghána Tarkwa nevű tartományában.

Q Pik Botha, a Dél-Afrikai Köztársaság volt bánya- és

energiaminisztere 1996-os becslése szerint országában a kibányászott arany minden egyes tonnája egy
ember életét és 12 ember komoly sérülését követeli
meg.

Még több infó
* A No Dirty Gold (Semmi Szennyes Aranyat!, www.nodirtygold.org) elnevezésű fogyasztói mozgalom az aranybányászat, -felvásárlás és -értékesítés módjainak jobbá tételén dolgozik.
* A verespataki bányaberuházásról szóló Új Eldorádó című dokumentumﬁlm honlapja www.ujeldorado.hu.
* A www.cian.hu a Tiszán és a Szamoson lezajlott 2000. évi cián- és nehézfém-szennyezés részleteiről és a ciános
aranybányászat hátteréről nyújt bőséges információt magyar nyelven.
* A Mines and Communities (Bányák és közösségek, www.minesandcommunities.org) nevű szervezet weboldalán
számos, a bányaügyi aktivizmus webhelyeire mutató link, továbbá a bányatársaságokkal és a bányászat mellékhatásait
elszenvedő közösségekkel kapcsolatos információ található.
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Lisa Mastny, Worldwatch Intézet; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

Körbepöfögjük a bolygót

S I K E R S Z TO R I K

2003-ban kb. 41 millió új személyszállító jármű gördült le a világ
autógyárainak futószalagjairól, ötször annyi, mint 1950-ben. A világ
személyszállítójármű-állománya ma több mint 539 millió, és évente 9
millióval nő. A 2003-as év minden egyes napján mintegy tizenegyezer
új autó került forgalomba Kínában – ahol az év során vagy négymillió
személygépkocsit gyártottak.

v 2003 januárjáig már százötvenezer vezető vásárolt
hibridautót szerte a világon.

Manapság több autógyár értékesít kisteherautókat, városi terepjárókat személyautónak – ezeket azelőtt elsősorban teherszállításra használták. 2002-ben a városi terepjárók és egyéb kisteherautók iránti kereslet több mint egymillióval haladta meg az eladott járművek számát
– ez majdnem 9%. Nagy méretük és magas benzinfogyasztásuk miatt
ezeknek a járműveknek jelentős a szennyező hatása. Az USA-ban, ahol
jelenleg a kisteherautók teszik ki a járműértékesítés felét, a 2001-es
modellek a személygépkocsiknál átlagban 2,4-szer több szmogjellegű
szennyeződést bocsátottak ki, és 1,4-szer több szén-dioxidot (amely módosítja éghajlatunkat).

v 1992-ben harmincegynéhány holland helységben
szavazta meg a lakosság, hogy a belső kerületek autómentesek legyenek. Szerte Hollandiában a pályaudvaroknál több bicikliparkoló található, mint autóparkoló.

Az egyik környezetbarát megoldás a hibrid elektromos autó, amelyben elektromos energia egészíti ki a
belsőégésű motort. Napjainkban a hibridek és az egyéb alternatív meghajtású autók a teljes autópiacnak
csupán a töredékét teszik ki. A fogyasztói érdeklődés növekedésével azonban a „zöldebb” vezetési lehetőségek piaca is egyre nő.

Tudt a d- e , ho g y
Q

Q

A terepjárók és egyéb kisteherautók gyártása 2002ben 6%-kal nőtt: összesen 16 millió ilyen autó gördült
le a gyártósorokról abban az évben. Ha a jelenlegi
trend folytatódik, 2030-ra a világ személyautóinak fele
terepjáró vagy egyéb kisteherautó lesz.
Az EU városaiban a rövid utak 82%-át autóval, 12%-át
tömegközlekedési eszközökkel, 6%-át kerékpárral
teszik meg. Az USA-ban található a világ autóinak
egynegyede. A legtöbb háztartásban kettő vagy több
járművet tartanak, és ma már több magánautó van az
országban, mint ahány jogosítvány.

Q

Budapesten az elmúlt évtizedekben négyszeresére nőtt az egy lakosra jutó személyautók száma:
1975-ben ezer főre csupán 84 gépkocsi jutott, az
ezredfordulón már 320.

Q

Az átlagos autó Amerikában évente 10%-kal többet
van úton, mint Nagy-Britanniában, kb. 50%-kal többet,
mint Németországban, és majdnem 200%-kal többet,
mint Japánban. Az amerikaiak által autóval beutazott
távolság nagyobb, mint a többi ipari ország átlaga
összesítve.

Q Az Egyesült Államokban a személykocsik és a
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kisteherautók által elfogyasztott üzemanyag az ország
teljes olajfogyasztásának 40%-át teszi ki. Ez kb. olyan
mértékben járul hozzá az éghajlatváltozáshoz, mint a
komplett japán gazdaság – amely egyébként a világ
negyedik legnagyobb széndioxid-kibocsátója.

Q

Az átlag amerikai felnőtt naponta 72 percet ül a
kormánynál, többnyire egyedül.

Q A BINGHAM CANYON, a világ legnagyobb külszíni bányája

már a világűrből is látszik. Ez a Utah állambeli bánya,
amelyben rezet, aranyat, ezüstöt és molibdént
bányásznak, másfél kilométer mély és négy kilométer
széles.

Q A Ford Motor Company majdnem száz évvel ezelőtti

híres T-modelljének alacsonyabb volt a fogyasztása,
mint a mai átlagos Ford autóké.

Q

Q

A kínai autóértékesítés több mint 80%-kal nőtt meg
2003 első felében. Ha ez így folytatódik, iparági elemzők szerint 2015-re 150 millió autó tömörül Kína útjaira
– 18 millióval több, mint ahány 1999-ben hajtott az
USA útjain és utcáin.
Akik üzemanyag-takarékos modellek helyett benzinfaló
terepjárókat vezetnek, nemcsak háromszor annyi benzint fogyasztanak kilométerenként, hanem közvetve
jóval több vizet is használnak el, hiszen egyetlen liter
benzin gyártásához kb. 18 liter víz szükséges.

LÉPJ

AKCIÓB

MIT TEHETSZ?

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

v

Dániában, ahol igen fejlett a vasúti és a kerékpáros
infrastruktúra, és az autók forgalmi engedélyeztetésére
kivetett adó meghaladja az autó kiskereskedelmi árát, a
családok több mint 30%-ának nincs autója.

v

A kolumbiai Bogotában az 1980-as évek vége óta
egyre több autósávot adnak át a bicikliknek, és azt
tervezik, hogy 2015-ig csúcsforgalomban betiltják az
autóhasználatot.

v

A KOCSITÁRS-rendszer – amikor hosszú távon többen
osztoznak egy-egy autón – már 8 európai ország több
mint 550 közösségében és az USA több mint 40 városában elterjedt. A megosztott használat lehetővé teszi
az autók jobb kihasználtságát: ha együtt használják a
szomszédok vagy kollégák, pénzt, fáradságot és szenynyezést takarítanak meg. A módszer jól használható
az otthon és a munkahely közötti utakra, gyermekek
iskolába/óvodába szállítására, bevásárlásra, szabadidős
utakra.

A!

4

Gyalogolj, biciklizz, vagy használj tömegközlekedést,
ahol csak lehet, amikor csak lehet! Buzdítsd lakókörnyezeted, kerületed a biciklibarátságra: támogasd, hogy
biciklisávokba, kerékpáros közlekedési lámpákba és
egyéb olyan infrastrukturális fejlesztésekbe fektessenek
be, amelyek biztonságosabbá teszik a biciklizést!

4

Ha van autód, kombináld az utakat, egy úttal próbálj
meg egyszerre több dolgot elintézni, hogy korlátozd az
összfogyasztást! Kocsidat tartsd jó állapotban az olajszivárgás és egyéb veszteségek megelőzése céljából!

4

Ha van autód, ajánld fel másoknak egy-egy alkalomra,
esetleg kezdeményezz kocsitárs-klubot.

4

Ha autóvásárlásra készülsz, kérdezd meg az értékesítőt, mely modellek fogyasztanak a legkevesebbet, és
melyek széndioxid-kibocsátása a legalacsonyabb! Ha
megengedheted magadnak, vegyél hibridautót!

PRÓBATÉTE L M A G U N K N A K É S M Á S O K N A K

Egy hónapig spórolj meg annyi rövidebb autóutat, amennyit csak tudsz! Írd fel, körülbelül hány kilométerrel mentél kevesebbet! A hónap végén egy kalkulátor segítségével (mint pl. a TAILPIPE TALLY – Kipufogás-számoló, ld. alább), vagy a ma már
kötelezően közzéteendő 100 kilométerre jutó átlagos széndioxid-kibocsátás adata alapján számold ki, mennyi kipufogógázkibocsátást előztél meg!

Még több infó
* A Mobilitási Hét keretében minden évben megrendezik a Nemzetközi Autómentes Napot. A rendezvényekről
bővebb információt kaphatsz a helyi biciklis szövetségektől vagy a következő internetoldalakról: www.22september.
org, www.mobility-week.org, www.levego.hu.
* Az Environmental Defense (Környezeti Védelmi Szervezet) www.environmentaldefense.org/tailpipetally/index.
cfm címen található Tailpipe Tally (Kipufogás-számoló) nevű internetes szolgáltatása segít kiszámolni bármely 1978
utáni autómodell által használt üzemanyag, üzemanyagköltség és kibocsátott kipufogógáz mennyiségét.

Q A Ford Motor Company majdnem száz évvel ezelőtti

* Az egyik legnagyobb alternatív közlekedéssel foglalkozó szervezet Magyarországon a Kerékpárral Közlekedők
Országos Szövetsége (www.kerosz.hu), amely a biciklibarát szemlélet formálásán túl sokat tesz a tömegközlekedés
népszerűsítéséért is. A Városi Biciklizés Barátai (www.vbb.hu) a városi biciklis infrastruktúra fejlesztéséért tevékenykednek.

Q Az ember kilométerenként kétszer-háromszor annyi

* Az autóhirdetésekben és -katalógusokban ma már kötelező közzétenni a járművek 100 kilométerre jutó széndioxidkibocsátását. Keresd az apró betűs részeket a reklámokban!

híres T-modelljének alacsonyabb volt a fogyasztása,
mint a mai átlagos Ford autóké.
üzemanyagot használ el magánjárművekben, mint
tömegközlekedéssel.

* Ha külföldi utazásaidnál szívesen utaznál valaki mással, vagy van nálad szabad hely egy-két társnak, érdeklődj vagy
hirdess a következő oldalak egyikén: www.kenguru.hu, www.mitfahrcentrale.de, www.mitfahrgelegenheit.de.
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BABATERMÉKEK

B A B AT E R M É K E K

Brian Halweil, Worldwatch Intézet; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

Biztonságban és egészségben tartani a babát
Sokan akkor gondoljuk át először kritikusan a vásárolt termékek
biztonsági tényezőit, amikor gyermekünk születik. Régen sokkal egyszerűbb volt ez a feladat: ne vegyünk olyan játékot, ami túl kicsi, mert
szájába veheti és lenyelheti a gyerek; továbbá tartsuk elzárva – vagy jó
magasan – a festéket, a tisztítószereket és az egyéb mérgező vegyszereket. Ma azonban sokkal több dolog miatt kell aggódnunk. A legtöbb
ember szülőként, gyermeke egészségét féltve vesz életében először bioterméket, és festi ki toxinmentes festékkel a babaszobát. És ha gyermeke
jólétét komolyan veszi, természetesen lakályosabb állapotban szeretné
ráhagyni a bolygót.
Noha nem vagyunk képesek minden lehetséges ártalomtól megóvni
gyermekeinket, néhány egyszerű dolgot megtehetünk, hogy védjük az
egészségüket, és felkészítsük őket az előttük álló útra. Ajánlatos például olyan környezeti mérgektől megóvni őket, mint a mázoláshoz használt festékben található ólom.
Emellett a szülő kereshet biztonságosabb, környezetvédelmi szempontból is elfogadhatóbb alternatívákat
a leggyakoribb babatermékekre – az eldobható pelenkára, a törlőkendőre, a műanyag cumisüvegre és a
babaruhára.

S I K E R S Z TO R I K
v Az EU már betiltotta a puha PVC használatát a cumikban
és a fogzási játékokban. Az egyik vezető játékgyártó nemrég
ígéretet tett arra, hogy termékeiből visszavonja a PVC-t, és a
növényi alapú műanyagokra áll át.

Q

Q

Q

Egy átlagos babának ötezerszer kell kicserélni a
pelenkáját, mielőtt szobatiszta lesz. Ha ez idő alatt
csak eldobható pelenkát használunk, 1 – 1,5 tonnás
szemétkupacot termelünk.
Az Egyesült Államokban évente 18 milliárd eldobható
pelenkát hajítanak a szemétbe – ez képezi a szilárd
hulladék harmadik legnagyobb forrását. Magyarországon évente közel 263 millió (!) darab pelenkát
használunk el egy évben.
Legtöbben idejük 90%-át épületeken belül töltik. Ez
az újszülötteknél akár 95% is lehet – ráadásul a picik
fejlődésben lévő szervezete még inkább érzékeny a

Q

Noha az újszülött és a csecsemő legideálisabb
tápláléka az anyatej, abba is sok szennyeződés juthat
az anya testéből: még DDT és olyan rovarirtó szerek
is, amelyeket már évtizedekkel ezelőtt betiltottak sok
fejlett országban.
Sok cumisüveg és cumi olyan műanyagból készül,
amelyről tudjuk, hogy megzavarja a hormonrendszert.
Ilyen pl. a ftálsav-származékokban bővelkedő PVC és a
dián (difenilol-propán) a polikarbonát-alapú műanyagokban. Ezért az EU-ban már betiltották a mérgező PVClágyító vegyi anyag, a ftalát alkalmazását a műanyag
játékok előállítása során.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Határozd el, hogy legalább két szempontból környezetileg pozitív irányba lépsz a babatermékekkel kapcsolatban, pl. ezentúl
csak biológiailag lebomló pelenkát és biotermesztésből származó bébiételt veszel.

bioélelmiszerek piacán, és a választék is rohamosan nő.
1989 és 1995 között az amerikai szupermarketekben közel
kétezer-négyszáz százalékkal – évi 1 millió dollárról évi 25
millió dollárra – nőtt meg a biobébiételek eladási arányszáma
(míg az összes bébiétel-értékesítés csupán 20%-kal növekedett, évi 1 milliárd dollárra).

(WHO) beindította BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE (BFHI
– Bababarát Kórház Kezdeményezés) elnevezésű mozgalmát,
azzal a céllal, hogy minden szülészeti és csecsemőgondozó
intézmény – akár kórház, akár nem – támogassa a szoptatást. Egy „Bababarátnak” minősített intézmény nem fogad
el ingyenes vagy olcsó anyatej-helyettesítő anyagokat,
cumisüvegeket és cumikat, valamint határozott lépéseket
tesz a sikeres szoptatás előmozdítása érdekében.

v Magyarországon az egyik legnagyobb biotermék-felvásárló egy bébiételgyár.
v A BRITISH SOIL ASSOCIATION (Brit Talajszövetség) 2003-as
jelentése szerint a brit babák 75%-a rendszeresen eszik
bioélelmiszert.

v Mióta beindult a BABABARÁT MOZGALOM, százharmincnégy
ország több mint tizenötezer intézménye kapta meg a „Bababarát” minősítést. Kubában, ahol az ország 56 kórházából 49
bababarát, megtriplázódott azok száma, akik négyhónapos
csecsemőjüket is kizárólag anyatejjel táplálják – arányuk
az 1990-es 25%-ról 72%-ra (1996) nőtt. Európában az első

v A 90-es évek végétől a Hipp, a német bébiétel-konszern

minden termékéhez bioalapanyagokat használ, és ezzel a világ egyik vezető bioélelmiszer-feldolgozójává vált. Termékei a
magyar piacon is jelen vannak, a biominőséget a Biokontroll
Kht. tanúsítja (www.biokontroll.hu).

AKCIÓB

beltéri légszennyezésre (például háztartási szerekből,
bútorokból felszabaduló vegyi anyagokra).

Q

v A biobébiétel a leggyorsabban növekvő üzletág a

v 1991-ben az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet

LÉPJ

Tudt a d- e , ho g y

„Bababarát kórház” címet a Debreceni Női Klinikának adták
át 1992-ben. Magyarországon mára tíz kórház rendelkezik
„Bababarát” címmel (Mérce Egyesület).

MIT TEHETSZ?

A!

lebomlót – vagy használj újrahasználható textilpelenkát a hulladékhegyek csökkentésének érdekében!
Magyarországon is több fajta mosható nadrágpelenka
van forgalomban.

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Aki babát vár, és szoptatni készül, kerülje a
rovarirtószereket, festékeket, nehézfémeket és egyéb
olyan mérgeket, amelyek felhalmozódhatnak a test
szöveteiben!

4

Amikor kicseréled a baba pelenkáját, használj erős
illatosítók, színezék vagy zsíroldószerek nélküli, egyszerű
szappant! Kerüld a kereskedelmi törlőkendőt, amely
alkoholt, illatanyagot és egyéb bőr- illetve nyálkahártyaizgató hatású szereket tartalmaz!

4

Ha eldobható pelenkát veszel, keress biológiailag

4

Ha játékot veszel a babának, keress olyat, ami PVC vagy
egyéb műanyag felhasználása nélkül készült!

4

Ha új szülőknek vagy babát váró párnak veszel
ajándékot, olyasmivel lepd meg őket, ami alternatívát
jelent a szokványos babajátékokhoz, ruhákhoz és egyéb
babakellékekhez képest – vegyél pl. biogyapotból
készült ágyneműt, festetlen fajátékot vagy szintetikus
alkotórész nélküli szappant!

Még több infó
* A Children’s Health Environmental Coalition (Gyermekegészségügyi Környezetvédelmi Egyesület, www.
checnet.org) nevű amerikai, illetve a Magyar Védőnők Egyesülete (www.mave.hu) civil szervezetek a gyermekekre
ható környezeti ártalmakról nyújtanak tájékoztatást szülőknek és nevelőknek.
* Az UNICEF nemzetközi „Bababarát Kórház” Kezdeményezéséről többet tudhatunk meg internetes oldalukon
(http://www.unicef.hu/unicef-nemzetkozi.jsp). A Bababarát kórház címet elnyert magyarországi szülészeti intézmények listája megtalálható: www.bebilap.hu/korhazak/korhazak.htm.
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* Magyar nyelven a Zöldköznapi kalauz (Könczey - S. Nagy) és a Zöld nagyokos (Szabó – Szűcs) című kiadványok
nyújtanak további ötleteket. Környezetbarát pelenkázáshoz pedig az Ökoszolgálat Alapítvány (www.okoszolgalat.hu)
tud segítséget adni.

15

BÚTOR

B Ú TO R

Diane di Constanzo, The Green Guide; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

Problémamentes kényelem
Olykor napokat töltünk a töprengéssel: miféle stílusban rendezzük
be otthonunkat, de ritkán jut eszünkbe, hogy átgondoljuk, honnan
érkeznek, vagy miből is készülnek a bútorok. A könyvespolc vagy az
asztal alapanyaga származhat nagy erdőgazdaságból vagy fakitermelő
vállalkozástól. De az is lehet – különösen, ha egzotikus fából készül,
például tikfából vagy mahagóniból –, hogy egy már csaknem teljesen kipusztított őserdőből származik Brazíliából vagy Indonéziából.
A Föld trópusi őserdői, amelyek riasztó ütemben tűnnek el, mindanynyiunk számára létfontosságúak – rengeteg különféle növény- és állatfajnak adnak otthont, megakadályozzák a talajeróziót, és mérséklik az
egész bolygó klímáját.
Az olcsó „fabútor” nagy része (ami többnyire farostlemezből készül)
nincs jó hatással sem az egészségünkre, sem a Földre. Ezek a termékek gyakran tartalmaznak mérgező
anyagokat, amelyek még sokáig párolognak otthonunkban – pl. a nagy valószínűséggel rákkeltő formaldehidet, amit ragasztókban, festékekben és lakkokban használnak. A műanyag szivaccsal töltött párnás felületek is hordoznak némi veszélyt: ezeket általában égésgátló anyagokkal kezelik, többnyire polibrominált
difenil-éterrel, rövidítve PBDE-vel. A PBDE-nek való kitétel – amely rokona a már sok országban, köztük Magyarországon is betiltott PCB-nek – különösen ártalmas a magzatokra nézve, és agyi, valamint
szaporodószervi rendellenességekhez vezethet.

Tudt a d - e , ho g y
Q

Q

Bolygónk az elmúlt nyolcezer év során elvesztette
erdőtakarójának majdnem felét, és ennek a veszteségnek az oroszlánrésze a huszadik században keletkezett.
1980 és 1995 között legalább kétmillió négyzetkilométernyi erdőt pusztítottak el az emberek – ez több mint
Mexikó teljes területe.

Q

Q

A nyomás alatt kezelt farost – forgácslap –, amit
gyakran használnak játszóterületek kialakításához,
gyakran arzént tartalmaz. Ez a méreganyag a bőrön át
testünkbe kerülhet, és bemosódik a talajvízbe is.
Egy nemrégiben készített tanulmány igen magas
szintű PBDE-előfordulást mutatott ki az észak-amerikai
nők anyatejében.

A „faorzás” gyakori jelenség a védett erdőkben. A
tolvaj favágók illegálisan kivágják és kivontatják a veszélyeztetett fafajtákat, hogy magas áron értékesítsék
a nemzetközi piacon.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Ha tikfát vagy egyéb veszélyeztetett faféleséget látsz a boltban, érdeklődj, vajon a kereskedő tudja-e, honnan származik,
és biztasd, hogy keressen környezetvédelmileg megfelelőbb megoldást! A www.cites.org c. honlapon találsz információt a
veszélyeztetett fafajokról. (Magyar CITES oldal: www.wwf.hu/citeskampany)

S I K E R S Z TO R I K
v Egyre több országban keresik a fogyasztók az FSC címkét viselő bútort. Ez azt jelöli, hogy a fa fenntartható módon kezelt
erdőből származik. A független FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (Erdőgondnoksági Tanács) nevű szervezet már több mint 39 millió
hektárnyi erdőről adott ilyen igazolást szerte a világon.

v Az Egyesült Államok legnagyobb faáru-áruházlánca, a HOME DEPOT megfogadta, hogy csak fenntartható gazdálkodású
erdőből vásárol.

v 2001-ben az EU-ban többféle PBDE-t azonosítottak, és használatukat betiltották a gyártásban. Amerika is követi a példát:
Kalifornia 2008-as hatállyal már betiltotta kétféle PBDE gyártását és használatát is.

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

AKCIÓB
A!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Vásárolj másodkézből bútort, ha lehetséges! Ezzel nemcsak fákat mentesz meg, hanem a bútorgyártás során
felhasznált más anyagokkal is spórolsz, és egyúttal
azt is meggátolod, hogy hasznos tárgyak kerüljenek a
szeméttárolókba.

4

Magyarországon az önkormányzatok rendszeresen
hirdetnek lomtalanítást – járj nyitott szemmel, rengeteg
jó bútort hajítanak ki ilyen alkalmakkor!

4

Keresd az FSC címkét a fatermékeken! A címke már
számos Magyarországon forgalmazott terméken is
megtalálható. Ha nem találod a termékeken, kérd meg
a helyi kereskedőt, hogy áruljon FSC címkével ellátott
termékeket!

4

Ha saját kezűleg készítesz bútort, használj újrahasznosított vagy kimentett alapanyagokat, próbáld meg

elkerülni a ragasztóanyagok alkalmazását, és használj
környezetkímélő, vízbázisú festékeket!

4

Vásárolj vagy készíttess helyi keményfából készült
bútorokat, így elkerülhető a kihalófélben lévő fajok
veszélyeztetése és az alapanyag szállításával járó
környezetszennyezés is.

4

Amikor habbal vagy műanyag szivaccsal töltött bútort
vásárolsz, érdeklődj arról, vajon használtak-e a gyártáshoz égésgátló anyagokat! Biztonságosabb alternatíva
a gyapjú és az afrik, amivel régen matracokat töltöttek
– ezek az anyagok eleve lassabban égnek. Ne feledkezz
el a jó öreg tollpárnákról sem!

4

Légy résen, ha iskolád, közösséged vagy céged
nagyobb bútorvásárlást intéz! Ragadd meg a kínálkozó
alkalmakat: kültéri bútorok vásárlásakor hívd fel az
illetékesek figyelmét a visszaforgatott műanyag piknikasztalokra, az újrahasznosított fatermékekre és hasonló
lehetőségekre!

Még több infó
* A Greenpeace Forest Campaign (Erdőkampány) című szemléletformáló programja tájékoztat a fakitermelés és
-feldolgozás környezeti hatásairól, és politikai nyomást gyakorol az erdők védelme és megmentése érdekében (www.
greenpeace.hu).
* A Forest Stewardship Council (Erdőgondnoksági Tanács, www.fsc.org) képzi, akkreditálja, és folyamatosan
felügyeli a fakitermelést minősítő munkatársakat, valamint védjegyével látja el az igazoltan fenntartható gazdálkodásból származó fatermékeket.
* A környezetbarát bútorozás szempontjairól magyarul a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (www.kovet.
hu) honlapja és „Zöld iroda kézikönyv” című kiadványa nyújt tájékoztatást.
* A Forest Ethics (Erdőetika, www.forestethics.org) és a WWF Magyarország (www.wwf.hu/wwfrol_1_1_1.php) a
veszélyeztetett erdőkről tájékoztatja az érdeklődőket.
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CD ÉS DVD

CD ÉS DVD

Lisa Mastny, Worldwatch Intézet; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

LÉPJ

Mi a valóság a pörgés mögött?
Hallgatjuk a hiﬁn, lejátsszuk a számítógépen, vagy ﬁlmet nézünk róla.
A CD és gyorsabb unokatestvére, a DVD ma már mindenhol jelen van.
Csak pár milliméter vastag, de több óra szórakozást nyújt, és hatalmas
mennyiségű információ fér rá. De vajon eszünkbe jut-e, hogyan gyártják
a CD-ket és a DVD-ket, milyen anyagokat használnak föl, vagy hogy mi
lesz azokkal, amelyeket már nem akarunk megtartani?
A CD-k és DVD-k gyártása természeti erőforrások felhasználásával,
hulladéktermeléssel és energiafelhasználással jár. A CD-ket és DVD-ket
sokféle anyagból – fém, műanyag és festékanyagok felhasználásával – állítják elő. A lemezeket átlátszó vagy színes műanyag dobozba, esetleg műanyag fóliával borított keménypapírba csomagolják, majd kereskedelmi
elosztóhelyekre vagy boltokba szállítják szerte a világba. Ha megfelelően
tárolják és kezelik, a legtöbb CD és DVD évtizedekig, talán évszázadokig
is kitart. Állapotától függően a használt lemezt újra föl lehet használni vagy vissza lehet forgatni, ahelyett,
hogy a szemétbe dobnánk: ezáltal energiát és értékes erőforrásokat spórolhatunk meg.

Tudt a d- e , ho g y
Q

Q
Q

A CD-re történő zenefelvétel csupán 5-10 másodpercet vesz igénybe. Egy nagynyomású lenyomatkészítő fej beágyazza a digitális információt az üres
polikarbonát lemez kicsiny vájataiba. A felületet
ezután fémmel borítják be.

Q

1983 és 1996 között a zenei CD-k átlagos ára kb.
40%-kal csökkent.

Q

Az európai CD-piac is gyorsan nő: 1998-ban NyugatEurópában mintegy 2,9 milliárd CD-t gyártottak.

Q

Havonta kb. 45 tonnányi CD válik feleslegessé – mert
elavultak, használhatatlanok, vagy egyszerűen már
nem kellenek.

Q

Évente több mint 55 millió doboznyi szoftver kerül szeméttárolókba vagy -égetőkbe, ezen felül több milliónyi
zenei CD-t is eldobunk.

2000-ben több mint 700 CD-gyár üzemelt a világon.
Amikor 1983-ban először bevezették az USA-ban a
CD-t, 800 000 lemezt adtak el. 1990-re ez a szám már
1 milliárdra nőtt.

AKCIÓB
A!

MIT TEHETSZ?

S I K E R S Z TO R I K
v Több cég létezik már Európában, az Egyesült

Államokban és más országokban, amelyek visszaforgatással magas minőségű műanyagot készítenek CD-kből
és DVD-kből. Ez az alapanyag sokféle célra használható,
autóalkatrésztől irodai felszerelések készítéséig.

v Egy San José-i (Kalifornia, USA) visszaforgató-

üzem havonta legalább egymillió CD-t dolgoz fel.
Működésének második évében a cég 20 millió CD-t
forgatott vissza, amelyek nagy része többletkészleteiktől megszabaduló szoftvercégektől érkezett. Ugyanez
a cég évente tizenegyezer tonna – a szükségtelennek
ítélt szoftverekhez csomagolt – kézikönyvet és használati utasítást is feldolgoz.

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Nézz utána, hogy az információ, amit CD-n keresel, nem
érhető-e el az interneten is! Ha elérhető, és az információ mennyiségéhez képest megfelelő sebességű és árú
internetkapcsolatod van, akkor lehet, hogy nem is kell
megvenned a CD-t.

4

Hosszabbítsd meg CD-id és DVD-id élettartamát azzal,
hogy megóvod őket a közvetlen napfénytől, hőtől és
víztől! A kisebb karcolásokat úgy tudod kijavítani, hogy
enyhe súrolószerrel – például fogkrémmel – a középponttól kifelé haladva körkörös mozdulatokkal enyhén
átdörzsölöd a CD vagy DVD nem nyomtatott oldalát
– vagy elviszed egy műanyagfényezőhöz.

4

Vásárolj használt CD-ket és DVD-ket, vagy kérd őket
kölcsön másoktól, hogy a minimumra csökkentsd az
újak gyártásával járó környezeti károkat!

4

Lehetőleg ne dobd ki a nem kívánt CD-ket vagy DVDket! Inkább add el használt CD-ket árusító boltnak,
add barátaidnak, vagy ajándékozd őket egy iskolának,
könyvtárnak vagy más szervezeteknek.

4

Végső esetben vidd felesleges CD-idet egy helyi
visszaforgató feldolgozóhoz! Nézz utána telefonon, vagy
kutasd ki az interneten, hol van legközelebb ilyen üzem!

Még több infó
PRÓ B AT É T E L M A GUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Szervezz CD-DVD újrafelhasználási találkozót, ahol elcserélheted vagy elajándékozhatod megunt lemezeinket! Esetleg alapíts
CD-könyvtárat a CD-k és DVD-k közös használatára! Szervezd meg a használt CD-k és DVD-k begyűjtését az iskolában vagy
munkahelyeden egy helyi kezdeményezés javára, esetleg pénzgyűjtő akcióval kombinálva.
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* A Hulladék Munkaszövetség (www.humusz.hu) információval szolgál arról, hol lehet használt, rontott, sérült CDket, DVD-ket leadni Magyarországon.
* Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala által indított „Make a Difference Campaign for Students”
(kb. „Rajtunk múlik, diákok!”) c. program ingyenes angol nyelvű posztert küld gyerekeknek a CD életciklusáról. Weblapcím: www.epa.gov/epaoswer/education/mad.htm
* A Silicon Valley Toxics Coalition (www.svtc.org/cleancc/recycle/cdrecycle.htm) információt nyújt az USAban található CD-visszaforgató üzemekről.
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CSOKI

CSOKI

Chris Bright, Worldwatch Intézet; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

Kockánként mentjük az őserdőt
Ha legközelebb beleharapsz egy csokiba, jusson eszedbe, hogy ez az íz a
világ legveszélyeztetettebb őserdeivel kapcsolatos – és sok millió farmerral, akik ezek szomszédságában laknak! A csokoládé kakaóbabból készül,
amely egy közép-amerikai eredetű őserdei cserje termése. Ma az egész
világon termesztik, főképp olyan területeken, ahol az eredeti őserdőt kiirtották, olykor éppen a kakaótermesztés érdekében. A legnagyobb kakaótermesztő helyek a biodiverzitás (a fajok sokféleségének) központjai,
vagyis olyan területek, ahol sok-sok együttélő növény- és állatfaj maradt
fenn, és amelyeket sajnos erősen fenyeget a kipusztítás veszélye.
A világ kiskereskedelmi csokoládéiparát évi 42-60 milliárd dollárra becsülik. Ennek csupán 6-8%-át kapják a kakaótermesztők, akik közül sokan szegény kistermelők. A kakaótermesztő régiókban igen gyakori a munkajogok lábbal tiprása. Az iparágat sokat bírálták az utóbbi időben
azért, mert gyermekek ezreit dolgoztatják rabszolgasorban, például Elefántcsontparton.
Szerencsére már sok gyártó értékesít olyan kakaóbabból készült csokoládét és más kakaóterméket,
amelynek termesztése környezetbarátabb módon és fokozottabb társadalmi felelősséggel történik. Ezek
a termékek olyan farmokról származnak, ahol nem irtják ki az erdőt, nem használnak gyermekmunkát,
vagy biogazdálkodást folytatnak.

Q

Q

Q

Q

A kakaót több mint 60 országban termesztik kereskedelmi mennyiségben, de az egész termés jelentős
hányadát mindössze néhány ország adja. 2002-ben a
világtermés 79%-a öt országból: az Elefántcsontpartról, Ghánából, Indonéziából, Nigériából és Brazíliából
származott.

Noha a kakaót néha más növények mellett termesztik,
sok esetben teljes napfényben, monokultúraként
nevelik – ez természetesen a biodiverzitás rovására
történik.

Q

A nyugat-afrikai kakaóültetvényeken az egyik leggyakoribb rovarirtó a lindán, a hírhedt DDT egyik szerves,
klórozott rokona.

Q

A DDT szerves, klórtartalmú növényvédő szer, amelyet
széles körben használtak az 1950-es és 60-as években. Utólag kiderült, hogy a szer rákkeltő, és egyéb
súlyosan káros élettani hatásai vannak, ezért 1970-től
Európa legtöbb országában betiltották.

A kakaóültetvények Elefántcsontparton az eredeti
erdőtakaró területének több mint 13%-át borítják, és
nagy harapásokkal terjednek Nyugat-Afrikában és
Indonéziában is.

PRÓ B AT É T E L M A GUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Ha legközelebb meglepetést készítesz vendégeidnek, szolgálj fel olyan desszertet, amelyhez kizárólag a méltányos kereskedelem jegyében árult csokit vagy biokakaót – esetleg mindkettőt – használsz fel! Magyarázd el vendégeidnek, miért választottad
ezt a csokifajtát, és bátorítsd őket, hogy értékeljék újra, mely csokoládéfajtákat részesítenek előnyben vásárláskor.
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LÉPJ

AKCIÓB
A

v Vannak helyek, ahol a kakaótermesztés de facto

természetmegőrzéssel jár, és a farmok erdővé válnak.
Brazília Bahía nevű részén, valamint Dél-Közép-Kamerun egyes vidékein a kakaót a kiritkított eredeti erdőtakaró alatt termesztik, olyan vidékeken, ahol egyébként
nem sok erdő maradt már.

v A kakaónak fontos társadalmi és munkahely-teremtési szerepe van: a termés magas piaci értéke és a
kistermelés hatékonysága miatt elég, ha egy ültetvény
1-3 hektár kiterjedésű. A kakaócserje megjutalmazza
az extra gondoskodást, így az ügyesebb kistermelők
sokkal nagyobb termelékenységet érhetnek el, mint a
nagy farmok, ahol túl sok a cserje ahhoz, hogy legyen
idő egyenként gondozni őket.
v 2002-ben Elefántcsontpart a gyermekek munka-

helyi kihasználását tiltó egyezményt írt alá, és a nagy
csokoládétársaságok kezdeményezésbe fogtak, hogy
2005-ig bezárólag minden elefántcsontparti csokoládé
megkapja a „rabszolgaságmentes” igazolást.

!

MIT TEHETSZ?

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Ha csokit veszel, keresd a magas kakaótartalmút, így
– elvileg – több jövedelem jut a farmereknek, emellett a
több kakaó azt is jelzi, hogy magasabb minőségű az áru.

4

Keresd a csoki csomagolásán a méltányos kereskedelemre (fair trade) utaló címkét, és az olyan minősítést,
amely garantálja a gyártó társadalmilag felelős működését! Vagy válaszd azt, amelyik biokakaót tartalmaz!

4

Kérd meg kedvenc bevásárlóhelyeidet, szupermarketeket, hogy tartsanak olyan csokit, amely címkével
igazolhatóan méltányos kereskedelemből származik,
biokakaót tartalmaz, vagy rabszolgaságmentes körülmények között termelték alapanyagát!

v 2003 novemberében a Cadbury-Schweppes csoko-

Tudt ad- e , ho g y

1990 óta a kakaótermő vidékek összterülete a Földön
kb. egynegyedével nőtt, és most már több mint 70
000 négyzetkilométert tesz ki – többet, mint Írország
egész területe.

S I K E R S Z TO R I K

ládégyártó cég bejelentette, hogy a szemétkibocsátás
csökkentése érdekében Ausztráliában vízben oldódó,
polimer alapú, kukoricakeményítőből készülő csomagolóanyagban értékesíti a csokoládéit.

Még több infó
* Magyarországon még csak elvétve találhatunk fair trade csokoládét, holott Szlovákiában, Csehországban, Szlovéniában és más környező országokban is már nagy népszerűségnek örvendenek ezek a termékek. Ha szeretnél fair trade
csokit vásárolni, az Útilapu hálózat segít a jó helyek felkutatásában: www.utilapu.org, www.fairvilag.org.
* Az Anti-Slavery International (Rabszolgaság-ellenes Nemzetközi Liga) és a Child Labor Coalition (Gyermekmunka-ellenes Szövetség) is tudósít arról, hogy mi a helyzet az afrikai kakaófarmokon.
(www.antislavery.org/homepage/campaign/cocoaaction.htm)
* A Rainforest Alliance (Őserdő Szövetség) nevű szervezet fenntartható mezőgazdasági termesztést tanúsító
programja kiterjed a kakaófarmokra is. (www.rainforest-alliance.org/programs/agriculture/certiﬁed-crops/cocoa.
html)
* A NEWS! (Európai Fair Trade Boltok hálózata) információkat ad a fair trade európai történetéről, és több országból összegyűjti a fair trade boltokat bemutató internetoldalakat a www.worldshops.org -on.
* A bonni székhelyű Fair Trade Labelling Organisations International (Nemzetközi Fair Trade Címkézési
Szervezet, www.fairtrade.net) foglalkozik többek között a csokoládé és a kakaótermékek minősítésével. Rendszeresen
ellenőrzik, hogy a védjegyüket viselő termékek előállítási körülményei valóban megfelelnek-e a társadalmi és környezetvédelmi elvárásoknak.
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EGÉSZSÉGÜGY

EGÉSZSÉGÜGY

Stacy Malkan és Charlotte Brody, Health Care Without Harm; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

LÉPJ

Amikor az egészségügy nem egészséges
A hippokratészi eskü így szól: „Tehetségemhez és tudásomhoz mérten
fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok,
ami ártana nekik”. Ezért akár családorvosról, akár kórházi felszerelések
gyártójáról van szó, felelősséggel tartoznak a környezetre és az emberi
egészségre ártalmas eljárások felfüggesztéséért. Sajnos vannak olyan
egészségügyi termékek és megsemmisítési módszerek, amelyek szennyezik a környezetet, és hozzájárulnak bizonyos betegségek kialakulásához.
Az egészségügyi hulladék elégetése a légszennyezés egyik vezető oka,
különösen a higany- és a dioxinszennyezés tekintetében. A régi típusú
lázmérőkben és bizonyos vérnyomásmérőkben előforduló higany ártalmas az agyra és az idegrendszerre. A klórtartalmú vegyületek égésekor keletkező dioxint pedig a termékenység csökkenésével, immunrendszeri megbetegedésekkel és többféle rákkal hozták összefüggésbe a
kutatók.

Tud t a d - e, h o g y
Q

Egyetlen lázmérő higanytartalma elég egy kilenchektáros tó halállományának elszennyezéséhez.

Q

Az Egyesült Államokban nyolcból egy gyermek
esetében nagy valószínűséggel azért merülnek fel
tanulási nehézségek, mert édesanyjuk valamikor élete
folyamán higannyal szennyezett halat fogyasztott.

Q

A vinilből (PVC) készülő orvosi eszközök gyártása és
elégetése dioxintermeléssel jár. Ezek a termékek emellett egy DEHP nevű ftalátot is tartalmaznak, amely a
szaporítószervek születési rendellenességét okozhatja.

AKCIÓB

v Az Egyesült Államokban már több mint 1400 orvosi
intézmény fogadta meg, hogy 2005-re „higanymentes”
lesz. Több nagy amerikai, illatszereket és gyógyszereket
árusító lánc – a CVS, a Kmart, a Safeway, a Rite-Aid és
a WalMart – nem is tart már higanyos lázmérőket.

Egy hónapon keresztül minden vásárláskor nézd meg, mennyi műanyag van a kiválasztott termékben – ne feledkezz meg a
csomagolásról sem! Ne vásárolj meg semmit, ami PVC-t tartalmaz, vagy amin nem jelölik meg, miféle műanyagot használtak
fel!

Még több infó
* A Health Care Without Harm (Ártalmatlan Egészségügyért, www.noharm.org) nevű szervezet 52 ország
427 civil szervezetét tömöríti. Céljuk, hogy az egészségügyi ipar ne lehessen többé az emberre és a környezetre nézve
ártalmas hatások forrása.

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Készíts leltárt háztartásodban mindenről, ami PVC-t
vagy higanyt tartalmaz! Ha a lázmérőben higany van,
óvatosan vidd el egy veszélyeshulladék-gyűjtőbe (címek
a Hulladék Munkaszövetség honlapján: www.humusz.
hu), és vásárolj egy biztonságosabb, digitális lázmérőt!
Lejárt szavatosságú gyógyszerek leadásáról érdeklődj a
patikákban, hulladékgyűjtő udvarokban!

4

Cseréld ki háztartásodban azokat a termékeket, amelyek
PVC-t tartalmaznak – a fagyasztóban használatos ételtartókat és az ételhordókat is – olyanokra, amik üvegből,
nem PVC-tartalmú műanyagból, fából vagy vászonból
készültek! Ellenőrizd a zuhanyfüggönyt is!

4

Ne égesd el a szemetet, és minél kevesebb szemetet
tüzelj el a kályhában vagy a kandallóban is: a háztartási
hulladékban sok olyan anyag van, amelynek eltüzelése
hozzájárul a dioxin-problémához.

4

Körültekintő vásárlással és visszaforgatással próbáld
meg a minimumra csökkenteni az eldobandó hulladék
mennyiségét!

4

Szólítsd fel a helyi kórházat, hogy használjon higany
nélküli lázmérőt és egyéb környezetbarát termékeket!

4

Tájékoztasd a kórházi dolgozókat arról, hogy bizonyos
országokban (pl. az Egyesült Államokban) már a
kormány is figyelmeztetést adott ki a DEHP-t tartalmazó
egészségügyi felszerelések esetleges káros hatásairól!
Ajánld fel szakértők meghívását, előadások szervezését,
vagy oszd meg ezt az információt egy vezetői értekezleten, és mutass be esettanulmányokat olyan kórházakról,
amelyek már megszabadultak a DEHP-tól!

4

Nem jó a hulladékot elégetni! Fürkészd ki, vajon megkísérli-e a helyi kórház csökkenteni, különválogatni vagy
visszaforgatni egészségügyi hulladékát! Amennyiben
az intézmény még égetteti a hulladékot, biztasd arra az
illetékeseket, hogy álljanak át biztonságosabb technológiára!

v Több ország (pl. az USA, Japán és az EU) kormány-

hivatalai már hivatalos figyelmeztetést is kibocsátottak,
hogy a PVC-ből készült egészségügyi termékek és
eszközök – amelyek a DEHP nevű ftalát-származékot
tartalmazzák – ártalmasak lehetnek bizonyos páciensek, különösen a terhes nők és a kisfiúk egészségére.

v A világ vezető egészségügyi intézményei közül

többen – pl. a Bécsi Kórházszövetség és a Kaiser
Permanente – határozott lépéseket tesznek, hogy a
PVC-ből készült termékek használatát a minimálisra
csökkentsék.

v Egészségügyi aggályok miatt szerte a világon sorra

PRÓ B AT É T E L M A GUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

MIT TEHETSZ?

S I K E R S Z TO R I K
v Már világszerte kórházak ezrei tanulják, hogyan
lehet a kidobott hulladéknak mind a mennyiségét,
mind veszélyességét csökkenteni – részben azáltal,
hogy egyre több figyelmet fordítanak a környezetbarát
beszerzésre.

bezárják az egészségügyi hulladékégetőket. Az Egyesült
Államokban 1994 óta már kb. 4800 ilyen hulladékégető szűnt meg. Írország, a Fülöp-szigetek és Kanada
Ontario tartománya az égetés helyett biztonságosabb
módszerekre állt át – szinte az összes egészségügyi
hulladéktípus tekintetében.

A!

* A Hospitals for a Healthy Environment (Kórházak az Egészséges Környezetért, www.h2e-online.org) nevű
intézmény weboldalán arra találunk amerikai példákat, hogy hogyan segítenek kórházakat a különféle környezetszennyező tevékenységek megszüntetésében. Működik egy levelező listájuk is, amelynek segítségével egészségügyi
dolgozók megoszthatják egymással tapasztalataikat, információforrásaikat.
* CleanMed (www.cleanmed.org) évente megrendezésre kerülő egészségügyi konferencia fő témája a környezetvédelmileg előnyösebb termékek és a „zöldebb” egészségügyi épületek bemutatása.
* A magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapja átfogóan foglalkozik a különböző hulladékok
keletkezésével, gyűjtésével, kezelésével, köztük az egészségügyi veszélyes hulladékokkal is (www.kvvm.hu/szakmai/
hulladek).
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ELEKTROMOS ÁRAM

Carrie Harvilla, Center for Resource Solutions ; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

ELEKTROMOS ÁRAM
Zöld energia: a megoldás felvillanyoz!
Valahányszor felkapcsoljuk a lámpát, tévét nézünk vagy számítógépezünk, természetes erőforrásokat vesszük igénybe, hogy létrehozzuk a számunka szükséges elektromos energiát. Az elektromos energia főként szénből, fosszilis fűtőanyagokból vagy nukleáris energiából származik. Az energiát termelő erőművek egy sereg környezeti és egészségi probléma okozói:
például sokféle káros anyagot bocsátanak ki a levegőbe, sok vizet fogyasztanak, szilárd hulladékot és zajt termelnek. Ráadásul az egész környezetet
befolyásolják azzal, hogy megváltoztatják a globális klímát, fenyegetik a
biodiverzitást, mérgező hulladékot termelnek, és emberi egészségkárosodást, például rákot és légúti megbetegedéseket okoznak.
A megújuló, másnéven zöld energia nem más, mint a hagyományos, szennyező források helyett alternatív forrásokból származó energia. A szélből, napból, geotermikus (a föld hőjét felhasználó) forrásból
származó, valamint a biomasszára épülő erőművek és a környezetet nem károsító vízerőművek szinte egyáltalán nem bocsátanak ki ártalmas anyagokat – vagy sokkal kevesebbet. Ezek megújuló erőforrások, tehát
nem fogynak ki. Sok európai és észak-amerikai fogyasztónak ma már megvan a lehetősége, hogy zöld
energiát vásároljon – akár a korábbi szolgáltatójától, akár úgy, hogy alternatív energiaszolgáltatóra vált.
Az átállás könnyű: nem szükséges új berendezéseket vásárolni, és az otthonunkba érkező elektromosság
minősége sem változik. Zöld energia vásárlásával támogatjuk a megújuló energiával dolgozó erőműveket,
amelyek hozzájárulnak a mindannyiunk számára tisztább, egészségesebb környezet megteremtéséhez.
Magyarországon 2008-tól választhatunk szabadon áramszolgáltatót, ekkortól válik lényeges szemponttá, hogy melyik szolgáltató „zöldebb”. Addig is marad a takarékos energiahasználat és az energiahatékonyság fokozása.

Tud t a d - e, h o g y
Q

2000 és 2030 között várhatóan megduplázódik a
világ elektromosenergia-szükséglete. A legnagyobb
növekedéssel a fejlődő országokban számolhatunk,
és a leggyorsabban fejlődő terület a házak, otthonok
elektromosítása.

Q

Jelenleg Magyarországon a megújulók összes energiafelhasználáson belüli aránya 3,6% körül mozog.

Q

Az Amerikai Egyesült Államokban a légszennyeződés
legjelentősebb okozója az elektromosenergia-termelés, ami az egész ország széndioxid-kibocsátásának
40%-áért felelős, és így nagymértékben hozzájárul a
globális klímaváltozáshoz.

Q

Q
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Szénerőművek esetében a szén energiájának
legfeljebb 35%-a változik elektromos energiává. A
maradék csupán szórt hő formájában szivárog el, amit
nem igazán lehet hasznosítani, és gyakran ártalmas a
környező ökológiai rendszerekre.
Az első magyar, az áramszolgáltatói hálózatba integrált

szélerőművet 2001-ben építették Budapesttől 59 kmre délre, a Duna partján fekvő Kulcs községben.

Q

Ha egy átlagos amerikai háztartás egy évig zöld
energiát vásárol, annyi szén-dioxidot takarít meg, mint
egy autó kivonása a forgalomból, vagy kb. húszezer
km autóvezetés megspórolása. Annyit, amennyinek
oxigénné alakításához majdnem egy hektárnyi fát kell
ültetnünk.

Q

Az Energie Cités olyan európai települések hálózata,
amelyek a helyi energiagazdálkodás hatékonyabbá és
zöldebbé tételére kötelezték el magukat.

Q

Szegeden hamarosan 800 négyzetméternyi napkollektor fogja meleg vízzel ellátni a város kórházát és
közintézményeinek egy részét.

Q

2020-ra a napenergia világszerte több mint egymilliárd
embernek szolgáltathatna elektromosságot, egyben
2,3 millió embernek biztosíthatna teljes állást. A
fotovoltaikus rendszerek (napelemek) gyártása és
telepítése EU-becslések szerint 2010-re 294 ezer
embernek fog munkát adni.

S I K E R S Z TO R I K
v A szélenergia jelenleg a világ leggyorsabban terjedő

energiaforrása. A globális szélenergia-kapacitás megnégyszereződött az elmúlt öt év során, és a szélerőművek ma már
16 millió európai háztartás energiaigényének kielégítésére
elegendő áramot szolgáltatnak. Magyarországon is jól alakul
a helyzet: az elmúlt 5 évben hat szélturbinát építettek, amelyek kb. 4000 háztartást látnak el árammal.

v Kaliforniától Kenyáig egyre többen építenek fotovoltaikus
(PV) rendszereket, azaz napelemeket házuk vagy irodájuk tetejére. Japánban, a széleskörű kormányzati támogatásoknak
köszönhetően 2002-ben több mint negyvenezer háztulajdonos 140 megawattnyi napelemet építtetett be.
v A zöld energia elérhető Ausztráliában, Belgiumban,

Kanadában, Finnországban, Németországban, Írországban,
Olaszországban, Japánban, Hollandiában, Új-Zélandon,
LÉPJ
AKCIÓB
A!

MIT TEHETSZ?

Svédországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült
Államokban is. Magyarországon leghamarabb 2008-tól választhatunk olyan áramszolgáltatót, amely megújuló energiát
is forgalmaz.

v 2004 szeptemberében fotovoltaikus, napenergiát elekt-

romos árammá alakító erőművet helyeztek üzembe a Debreceni Egyetemen. Olyan bemutató- és kutatóhelynek szánják,
ahol az egyetem hallgatói, oktatói és az érdeklődő külsősök
megismerhetik a napenergia hasznosításának lehetőségeit
és az alkalmazott technológiai megoldásokat.

v 2001-ben az Európai Parlament megszavazta, hogy a

megújuló elektromos energia termelését 2010-ig a teljes
elektromosenergia-felhasználás 22%-áig növeljük. Az EU-ban
termelt szélenergia több mint felét Németország szolgáltatja.
Magyarország csak annyit vállalt, hogy 5% fölé emeli a
megújulók arányát a villamosenergia-előállításban.

4

Bátorítsd lakókörnyezetedet független energiagazdálkodásra: népszerűsítsd a napelemek, napkollektorok,
hőszivattyúk, szélkerekek stb. telepítését!

4

Indíts mozgalmat az egyetemen, művelődési házban,
vállalatnál stb. ahová jársz, vagy ahol dolgozol, hogy
álljanak át saját, megújuló forrásokból származó
energiatemelésre! A nagyobb vállalatok nagy mennyiségű áramot használnak fel, így jelentősebb hatásuk lehet
a környezetre.

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Vásárold a leginkább energiatakarékos készülékeket
és villanykörtéket, hogy a minimumra csökkentsd az
elektromosáram-fogyasztásod! Kapcsold ki a lámpákat
és a készülékeket, ha nincsenek használatban!

4

Derítsd ki, honnan származik az energia, amit a helyi
szolgáltatótól vásárolsz! Ha nem figyelnek különösebben
a megújuló energiák előállítására, írj nekik levelet, és
biztasd őket arra, hogy lépjenek ezügyben!

PRÓBATÉTE L M A GU N K NA K
ÉS MÁSOKNA K

Addig is, amíg várnunk kell arra, hogy zöld energiát vásárolhassunk, ellenőrizzük háztartási gépeink energiahatékonyságát, új gépek vásárlásakor pedig részesítsük előnyben az
energiatakarékos modelleket!
Háztartási gépek vásárlásakor ellenőrizd a termék energiaha-

tékonysági címkéjét, amelyen az energiafelhasználás hatékonysága szempontjából osztályozzák az árukat. Összesen 7
csoport létezik, A-G-ig jelölik őket, az A minősítésűek saját
termékkategóriájukon belül a legjobb energiahatékonysági
jellemzőkkel rendelkeznek.
Rendszeresen olvasd le a villanyórát, és jegyezd fel az óra
állását! Törekedj energiafogyasztásod csökkentésére, kutasd
fel háztartásodban az energiafalókat!

Még több infó
* A Zöld Energiáért Európai Hálózat (European Network for Green Electricity, EUGENE) független, nemzetközi és hiteles tanúsító programmal rendelkezik a zöld elektromosság terén.
* A Zöldtech magazin internetoldalán (www.zoldtech.hu) több forgalmazótól is kérhetsz árajánlatot megújuló energiát előállító berendezésekre.
* Az Energia Klub (www.energiaklub.hu) energiahatékonysággal és megújuló energiákkal foglalkozó munkatársai
szívesen adnak tippeket a háztartási energiafelhasználás csökkentéséhez.
* A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (www.kothalo.hu) az egész ország területén ad energiahatékonysági és a
megújuló energiák alkalmazására vonatkozó felvilágosítást.
* Megújuló energiák közösségi alkalmazásával kapcsolatban a következő szövetségeket keresheted: Magyar Biogáz Egyesület
(www.biogas.hu), Magyar Geotermális Egyesület (www.mgte.hu), Magyar Biomassza Társaság (www.mbmt.hu)!
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FESTÉK ÉS LAKK

Paul McRandle, The Green Guide; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

FESTÉK ÉS LAKK
Az a ragyogó, tiszta felület…
Bármely helyiséget derűsebbé varázsolhatjuk pusztán azzal, hogy kifestjük. Sokszor azonban az a friss illat, amit a tisztasággal kapcsolunk össze,
nem más, mint a megszokott festékekben és lakkokban található, oldószerként használt mérgező szerves vegyületek szaga. Ezek közé tartozik a benzol, a formaldehid, a petróleum, az ammónia, a toluol és a xilol, amelyekről mind tudjuk, hogy rákot okozhatnak, és az idegrendszert is károsítják.
Minél több szerves oldószert tartalmaz a festék, annál erősebb ez a szag. A
szerves oldószerek gyakran súlyosbítják az asztmás rohamokat; irritálják
az orrnyálkahártyát, bőrünket és szemünket; fejfájást, émelygést, görcsöket, szédülést és légzési problémákat okoznak; ezen kívül károsíthatják az
idegeket, és olykor a májat, a vesét is.
A festékekből párolgó szerves oldószerek hozzájárulnak a beltéri légszennyezéshez, valamint a föld felszínén előforduló ózonképződéshez. Az USA Környezetvédelmi Hivatalának felmérése szerint a festék száradása során keletkező szervesoldószer-szennyezés mértéke beltérben
akár ezerszerese is lehet a kültérben mérhető értéknek. Egy másik tanulmány azt mutatta ki, hogy beltérben
a festék bármely más terméknél gyorsabban kiengedi a szerves oldószereket. Napfény hatására pedig bizonyos festékekben található szerves oldószerek a levegőben található nitrogén-oxiddal vegyülve szmogot
képeznek.

Tud t a d - e, h o g y
Q

Kezdetleges festéket már harmincezer éve is használtak: a barlanglakók ezzel örökítették meg életük fontos
jeleneteit az ősi sziklafalakon.

Q

Manapság szinte minden futószalagon gyártott termék
– a fabútortól kezdve a nagyképernyős televízióig
– igényel festést és egyéb felületkezelést, hogy esztétikusabb és hosszabb élettartamú legyen.

Q

A festékekben található szerves oldószerek általában
kőolajipari alapanyagokból készülnek, és száradás és
párolgás útján a levegőbe jutnak. Az oldószergőzök
fény hatására reakcióba léphetnek más mérgező anyagokkal is, így olyan gázok keletkezhetnek, amelyek az
emberi egészségre is károsak.

Q

Q

A tejalapú festék, amit széles körben használtak a gyári festékek elterjedése előtt, ma is környezetbarátabb
alternatívát jelent. Nem tartalmaz szintetikus
összetevőket, hanem aludttejből vagy túróból, oltott
mészből készül, növényi olajokkal, ásványi pigmentekkel színezik.
Magyarországon évente összesen kb. 110 ezer tonna
festéket használnak fel, ebből minden lakosra kb. 10,5
kilónyi jut. Ennek közel a fele diszperziós, vízalapú
festék.

PRÓ B AT É T E L M A GUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

S I K E R S Z TO R I K
v Egyre több egészségéért aggódó fogyasztó választja az „alacsony oldószertartalmú” címkével ellátott
festékek helyett a szerves oldószerektől teljesen mentes festékanyagokat, amelyekben gyakorlatilag nem
találhatók sem szerves oldószerek, sem tartósítószerek
és egyéb, az élővilágra káros hatású anyagok sem
(bár van köztük olyan, amelyik szintetikus anyagokra,
pl. akrilra vagy vinilre épül). Mások a citrusfélékből
vagy egyéb növényi anyagokból készült természetes
festékeket választják, megint mások tejfehérje-alapú
vagy agyagból készült festéket használnak, esetleg
egyszerű meszelést végeznek (amelyhez a festéket
oltott mészből, vízből és sóból készítik).

LÉPJ

AKCIÓB
A!

MIT TEHETSZ?

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Ha renoválsz, felújítod lakásodat, vagy építkezel,
családtagjaidat, az állatokat és szomszédaidat ne tedd
ki ólomalapú festékek hatásának! Teszteltesd az eltávolítandó festékrétegek ólomtartalmát, és vigyázz, hogy
a felületeken ne maradjon por vagy festékdarabkák!
Amennyiben szükséges, hívj ólomproblémákban jártas
szakértőt!

4

Válassz olyan festéket az otthoni festéshez-mázoláshoz,
amiben nincsenek szerves oldószerek! Ha van közös
képviselőtök – vagy a munkahelyeden, iskoládban stb.
olyan személy, aki az ilyen feladatokat szervezi –, őt
is kérd meg, hogy próbálja ki a szerves oldószerektől
mentes festékeket!

4

Kerüld az alkidgyanta- vagy olajalapú festékeket (pl.
Magyarországon a Wall-kyd), még akkor is, ha alacsony
a szervesoldószer-tartalmuk! Keress inkább latexgumira
vagy kaucsukra épülő festékanyagokat! A természetes
fafelületek kezelésére környezetbarát megoldást kínál a
méhviasz vagy a lenolaj.

v 1978-ban az Egyesült Államok Fogyasztói Termékek
Biztonsági Bizottsága betiltotta az ólom használatát
mindenféle lakótéri festékben. (Amerikában az 1978
előtt épült házakban viszont még mindig komoly
veszélyt jelent az elmálló ólmos festék és az abból
származó por, ha nincs megfelelően kezelve.)

v Az 1826-ban alapított Herendi Porcelánmanufaktúra
környezeti programja keretében 1998 óta folyamatosan azon van, hogy elérje az ólomtartalmú festékek
alkalmazásának teljes megszüntetését.
v Kaliforniában a Déli Tengerparti Kerületi Légminősé-

gi Igazgatóság (ennek területén fekszik a szmoggal régóta küzdő Los Angeles városa is) a szerves oldószerek
szmogképzési hatását felismerve jogszabályban szabta
meg a festékek maximális szervesoldószer-tartalmát.

Még több infó
* Az Orange6 (www.orange6.hu) weboldalon sokféle zöld építkezési anyagot, valamint „emberbarát” tisztítószert,
méregmentes festéket találsz.
* Az amerikai Környezetvédelmi Hivatal weboldalán (www.epa.gov/lead/) tájékoztat az ólomalapú festékekkel kapcsolatos problémákról, és ötleteket ad, hogyan lehet elkerülni azokat.
* A www.fenntarhato.hu internetes adatbázisban tippeket kaphatunk környezetbarát festékek, felületkezelő- és építési
anyagok vásárlásához.

Ha tikfát vagy egyéb veszélyeztetett faféleséget látsz a boltban, érdeklődj, vajon a kereskedő tudja-e, honnan származik,
és biztasd, hogy keressen környezetvédelmileg megfelelőbb megoldást! A www.cites.org c. honlapon találsz információt a
veszélyeztetett fafajokról. (Magyar CITES oldal: www.wwf.hu/citeskampany)
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GYORSÉTTERMEK

Brian Halweil, Worldwatch Intézet; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

GYORSÉTTERMEK
Az egyenétkezés globális terjedése

S I K E R S Z TO R I K

A hagymakarikától a dupla sajtburgerig a gyorséttermi étel a világ
egyik leggyorsabban növekvő élelmiszertípusa. Az USA-ban például a
vendéglátóipar bevételének jóformán a fele a gyorsétkeztetésből származik – háromszor annyi, mint a hetvenes években –, és a szám ott is,
valamint a többi ipari országban is egyre nő. A leggyorsabb növekedést
azonban néhány fejlődő országban látjuk, ahol a gyorséttermek radikális változásokat idéznek elő az emberek étkezési szokásaiban.

v Sok kormány és vállalat már elkezdett megoldá-

sokat keresni a gyorséttermi étkezés körüli növekvő
aggodalomra. Az USA-ban Kalifornia szövetségi állama
például már külön adót vezetett be a gyorsételekre
(amit angolul sokszor junk food-nak, azaz szemét kajának hívnak). Ez hozzájárul a fogyasztás csökkenéséhez,
s egyben további pénzalapot is teremt az egészségügyi felvilágosító munkához. Nemrégiben egy helyi
jogszabály úgy rendelkezett, hogy a kaliforniai elemi
iskolákban 2004 elejére be kell szüntetni a ”szemét
kaják” árusítását.

LÉPJ

AKCIÓB
A!

MIT TEHETSZ?

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Kerüld a cukros üdítőket és az egyéb olyan értéktelen
élelmiszereket, amelyeknek alacsony a tápértéke, és
magas a zsír-, cukor- vagy sótartalma!

4

Tarts magadnál egészséges csemegét – például idénygyümölcsöket, otthon készített szendvicset –, hogy
megelőzd az indíttatást, ami a gyorsétterembe vezetne!

4

Főzz minél gyakrabban otthon! Így legalább nagyjából
biztos lehetsz abban, nem kerül műkaja a pocakodba.

4

Csatlakozz a bővülő Lassú Étel mozgalomhoz: keresd fel
a helyi csoportot, vagy menj el egyik rendezvényükre!
Hazánkban Budapesten és Debrecenben működik ilyen
csoport (www.slowfood.hu).

A legtöbben azért (v)esznek gyorséttermi ételt, mert olcsó, gyors,
és mert kitartóan reklámozzák. De az előnyök csalókák. Az autóban
vagy az irodai asztalnál elfogyasztott étel sokak számára mindinkább a
családdal és barátokkal töltött, otthon elkészített ebédet vagy vacsorát
helyettesíti. Az egész világra jellemző, hogy feledésbe merülnek a hagyományos receptek, és helyükben
megjelennek az üdítők, burgerek és egyéb, iparilag feldolgozott élelmiszerek, amelyek többnyire igen sok
zsírt, cukrot és sót tartalmaznak – ez világszerte a túlsúlyosság, a cukorbaj és egyéb krónikus megbetegedések járványszerű elterjedéséhez vezet. Eközben a gyorsételgyártók tökéletesen egyforma és egységes
fajtájú, minőségű, méretű növényi alapanyagokat és vágóállatokat követelnek a termelőktől a nagytömegű
feldolgozás megkönnyítése érdekében. Az ilyen mértékű egyöntetűség csak mesterséges úton érhető el, és
nem tesz jót a mezőgazdasági diverzitásnak (a fajok sokféleségének) sem.

v 2005-ben Magyarországon az Egészségügyi
Minisztérium kezdeményezést indított az iskolai büfék
kínálatának egészségesebbé tétele érdekében, az
egészségtelen, magas só- és cukortartalmú ételek
kitiltásáért.

Akik nem sietnek annyira, találnak más megoldásokat. A friss bioételek szerte a világon és Magyarországon is egyre népszerűbbek. Az 1986-ban Olaszországból indult „Lassú Étel” (Slow Food) mozgalom
célja a hagyományos ételek megbecsülésének és élvezetének népszerűsítése, valamint az emberek társaságában elköltött étkezések kulturális értékének visszaállítása. A mozgalomnak már több mint százezer
tagja van 80 országban.

PRÓBATÉTE L M A G U N K N A K É S M Á S O K N A K

Tud t a d - e, h o g y
Q
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Q

Sok gyorsétteremben már egyetlen adag ételben is túl
sok zsír, koleszterin, só és cukor található – sokszor a
napi ajánlott maximális mennyiség több mint 100%-a.
Az Egyesült Államokban a felnőtt lakosságnak már
65%-át becslik túlsúlyosnak vagy kövérnek (Magyarországon ez az arány 50%), ami évente kb. háromszázezer halálesethez vezet, és legalább 117 milliárd
dollárnyi egészségügyi kiadást okoz.
A legújabb felmérések szerint a naponta kólát, üdítőt
és egyéb cukros leveket fogyasztó gyermekek sokkal
nagyobb arányban túlsúlyosak.
A McDonald’s, amely 30 000 vendéglőt üzemeltet 119
országban, 2002-ben 15,4 milliárd dollár árbevételt
tudhatott magáénak. Amikor Kuvait fővárosában
megnyitották az első McDonald’s autóséttermet, az
autók több mint 10 kilométeres sorban álltak.

Indiában a gyorsétel-ipar évente több mint 40%-kal nő,
és 2005-ben valószínűleg már több mint egymilliárd
dollárnyi jövedelmet hoz. Eközben India népességének
egynegyede alultáplált – és ez az arány nem nagyon
változott az elmúlt évtized során.

Q

Kínában már 800 Kentucky Fried Chicken és 100 Pizza
Hut gyorsétterem üzemel.

Q

A Coca-Cola és a PepsiCo, a két legjelentősebb
üdítőgyáros, a világ tizenharmadik illetve huszadik
legnagyobb hirdetői: 2001-ben együttesen 2,4 milliárd
dollárt költöttek a fogyasztók meggyőzésére. Ez annyi,
mint Magyarország 2005. évi költségvetésének 6%-a.

Q

A Coca-Cola több mint 300 márkanév alatt értékesít italokat mintegy kétszáz országban, és csupán
Afrikában hatvanezer alkalmazottja van. 2002-ben az
adózás utáni eredménye 19,6 milliárd dollárra rúgott
– ennek több mint 70%-a Amerikán kívüli országokból
származott.

v Itthon is több városban megalakultak már a Lassú
Étel klubok, ahol barátok, ismerősök együtt hódolnak
a lassú, élvezetes és – remélhetőleg – egészséges
étkezés örömeinek.

Indíts vacsoraklubot barátaiddal, amelynek keretében havonta váltva készítetek vacsorát a klub tagságának! Vagy jöjjetek
össze barátaiddal, és főzzetek meg egy hónapra valót, amit mélyhűtőben tárolhattok a felhasználásig, esetleg keressetek más
megoldást a gyorséttermekből hazavitt vagy házhoz rendelt étel helyett!

Még több infó
* A Lassú Étel mozgalom (www.slowfood.com, www.slowfood.hu) világszintű kezdeményezés, amely az ízleléshez
való jogot pártolja, étkezési és borkóstolási eseményeket, termékbemutatókat szervez, népszerűsíti a helyi hagyományokat ápoló, családi vendéglőket és borpincéket. A mozgalom alapműve Carlo Petrini magyarul is megjelent könyve,
„A lassúság dicsérete” (HVG Kiadó Rt., 2002).
* A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (www.diet.hu) civil szervezet, amely az egészséges táplálkozás mellett
kötelezte el magát, és a dietetika tudományának komplex megközelítésmódját népszerűsíti egészségügyi szakemberek,
iskolák, termesztők, újságírók és az élelmiszeripar körében. Rendszeresen tartanak tájékoztatást, klubeseményeket
fogyasztók számára is.
* A Megetetett társadalom c. könyv Eric Schlosser tollából (HVG Kiadó Rt., 2003.) tanulságos, de riasztó képet ad az
Amerikában kibontakozó gyorséttermi kultúráról.
* Az ökológiai gazdálkodásokból származó bioalapanyagokból ízletes ételek készíthetők. A biogazdálkodásról a
Biokultúra Egyesület (www.biokultura.org) és a Biokontroll Kht. (www.biokontroll.hu) honlapján találhatsz információt; biopiacok, beszerzési helyek a www.tudatosvasarlo.hu/biobolt_index.php illetve a www.biopiac.net oldalakon
találhatók.
* A bio-, vegetáriánus és reforméletmódhoz recepteket, ötleteket, tanácsokat nyújt a www.vegetarianus.hu, házhoz
szállítást Budapest és Pomáz környékén a Biochef vállal (www.biochef.hu).
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HÁZTARTÁSI GÉPEK

Brian Halweil, Worldwatch Intézet; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

H Á Z TA RT Á S I G É P E K
A hatékonyság fokozása, energiatakarékosság
Akár második fagyasztós hűtőszekrényedet, akár első klímaberendezésedet vásárolod mostanában, a háztartásigép-tulajdonlás globális forradalmában veszel részt. A 90-es évek végén a háztartási készülékek értékesítési
mutatói 5%-kal nőttek a világon. Sőt, további nagyarányú növekedésre is
komoly kilátások vannak, különösen a fejlődő országokban, ahol nemrég
még nagyon alacsony volt az ilyen készülékek piaci elterjedtsége.
A háztartási gépek fokozzák ugyan kényelmünket és javítják az élet minőségét, de rengeteg erőforrást fölemésztenek. Az autó után a háztartási
készülékek energiafogyasztása növekszik leggyorsabban – az ipari országokban a villamosenergia-fogyasztás 30%-a, és az üvegházhatású gázok
termelésének 12%-a ezeknek tudható be. A gyorsan fejlődő Kínában az
elektromos energia iránti igény 400%-kal nőtt meg a 80-as évek folyamán,
mivel sokan új hűtőgépeket vagy egyéb hasonló cikkeket vásároltak.
A jó hír az, hogy e termékek használata nem követel mindenképpen nagy mennyiségű energiát és vizet.
Ha több fogyasztó igényli, a gyártók bizonyára kifejlesztenek új, jobb termékeket, amelyek ugyanazokat a
szolgáltatásokat kisebb környezeti hatás árán nyújtják: pl. olyan mosógépeket, amelyek kevesebb vizet és
mosószert fogyasztanak, vagy olyan mélyhűtőket, amelyek kevesebb energiát használnak.

Tudt a d - e , ho g y
Q

Az amerikai háztartásokban 1972 és 1981 között 10%kal nőtt meg a hűtőgépek mérete, és megnőtt az egy
háztartásra jutó számuk is.

Q

1995 és 2003 között 13%-kal nőtt a magyar háztartások villamosenergia-fogyasztása.

Q

A kínai városlakók több mint 65%-ának van hűtőgépe,
és több mint 90%-ának van mosógépe – egy évtizede
mindkét arányszám csak 5% volt.

Q

Indiában előreláthatólag évi 14%-kal nő a leolvasztást
nem igénylő hűtőszekrények piaca (ezek átlagban
45%-kal több energiát használnak, mint a manuálisan
leolvasztandók).

Q

1978-ban az amerikai háztartások 56%-ában volt
légkondicionáló (többsége kisméretű, ablakra szerelt

klímaberendezés). Húsz évvel később a háztartások
háromnegyedében volt már ilyen, és ezeknek több
mint a fele nagy, központi klímaberendezés volt.

Q

Q

A várakozási energia – amit akkor fogyaszt egy
készülék, amikor ki van kapcsolva, de nincs kihúzva a
konnektorból – az ipari országokban fogyasztott teljes
elektromos energia 10%-át is kiteheti 2020-ra. Ez további majdnem négyszáz, egyenként 500 megawattos
erőművet igényel, amelyek működtetése évente több
mint 600 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával fog
járni.
Egy átlagos háztartás 2-3 kilowattnyi energiaigényének előállításához 10-15 „főállású” atléta kellene, ha
az áramot izomenergiával termelnénk.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Ha használat után teljesen kikapcsolod a készülékeket, sok energiát takaríthatsz meg. Munkahelyeden, otthonodban vagy
szabadidő klubodban is terjesztheted ezt az információt: tegyél ki feliratokat a közös helyiségekben, például a konyhában,
teakonyhában vagy a számítógépteremben.
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az 1980-as szintnek. Ezeknek az országoknak a többsége
Európában és Ázsiában található; Észak-Amerika le van maradva – főleg a használatban lévő háztartási gépek számához
képest.

v Már számos országban vezettek be kötelező energiahasz-

nosítási szabványokat és erőforrás-takarékossági címkéket
az energiával és már erőforrásokkal való takarékosság érdekében. E szabványok és címkék olyan készülékek vásárlására
buzdítják a fogyasztókat, amelyek nem nyomják az egekbe a
villanyszámlájukat, és a környezetet is kevésbé károsítják.

v A 90-es évek elején a thaiföldi kormány – az
elektromosenergia-felhasználás évi 14%-os növekedésére
reagálva – partnerséget kezdeményezett a gyártó cégekkel
az épületek, a világítás és a hőkibocsátás nélküli készülékek energiahatékonyságának növelésére. Csupán 1996 és
1998 között 12%-ról 96%-ra szökött fel az energia-hatékony
hűtőszekrények piaci részesedése.

v Magyarországon a gyártóknak energiahatékonysági címkét kell elhelyezniük a légkondicionálókon, a villanysütőkön,
a mosógépeken, a szárítógépeken, a kombinált mosó- és
szárítógépeken, a fényforrásokon, a hűtőszekrényeken, a
fagyasztókon és a mosogatógépeken. A Magyarországon
használt energiahatékonysági címke megegyezik az uniós
címkével.

v A ma elérhető technológiák segítségével a következő évtized során legalább további 33%-kal fokozhatjuk a háztartási
készülékek hatékonyságát. Ha tovább növeljük a hatékonyságot a centrifugák, a televíziók és a világítás terén, valamint
a készenléti állapotban történő fogyasztás kiküszöbölésével,
megúszhatjuk az ipari országokra előrejelzett áramfogyasztás-növekedés felét.

v Az USA-ban a szövetségi szintű, az egész országra
kiterjedő energiahatékonysági szabványok megalkotása óta
(1987) a gyártók egyre több készülékfajtánál valósítanak
meg jelentős energia-megtakarítást. 1972 és 1999 között
például szinte megtriplázták a hűtőszekrények energiahatékonyságát, és ezzel a fogyasztóknak is költségeket
takarítottak meg.

v A 90-es évek közepén 18 olyan lakóközösséget vizsgáltak
meg az USA-ban, amelynek tagjai együtt használják a kertet,
a szabadidős és egyéb helyiségeket, tereket (co-housing
community). A felmérés szerint az ilyen lakóközösségek
tagjai körében átlagban 4%-kal csökken a saját gépkocsi
aránya, 25%-kal kevesebben rendelkeznek saját mosógéppel
és centrifugával, és 75%-kal kevesebb fűnyírójuk van az ilyen
közösséghez nem tartozókhoz képest.

v Magyarországon 1998-ban elsőként a hűtőszekrényeknél írták elő az energiahatékonysági információk kötelező
közzétételét; azóta egyre bővül a lista.
v 2000-ben már a világ 43 országa rendelkezett háztartási
készülékek hatékonyságát célzó programmal; ez hétszerese

LÉPJ

AKCIÓB

MIT TEHETSZ?

A!

4

Tartsd tisztán és jó működési feltételek között a háztartási készülékeket, hogy hatékonyabban működjenek!
A hűtőgépet például rendszeresen olvaszd le, és ne
felejtsd el időnként leporolni a hátsó szálakat!

4

Nézd meg, mikor gyártották a legnagyobb készülékeidet – különösen a hűtőgépet! Lehet, hogy érdemes
energiatakarékosabb modellre lecserélned, még mielőtt
tönkremenne.

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Ha új háztartási gépet veszel, ellenőrizd, van-e rajta
energiahatékonyságot jelölő címke! Mérlegeld, tudnál-e
olyat vásárolni, ami kevesebb vizet, mosogatószert vagy
egyéb erőforrást használ! Az elektromos háztartási gépeknél az „A” „A+” vagy „A++” energiahatékonysági
jelű gépek a legtakarékosabbak.

Még több infó
* Az Energia Központ Közhasznú Társaságot a magyar kormány hozta létre 2000-ben. A www.energiakozpont.hu oldalon olyan
pályázati kiírásokat találhatunk, amelyek a háztartások energiamegtakarítását és a megújuló energiák hasznosítását támogatják.
* Az Energia Klub és a Zöld Energia Hálózat rendszeres lakossági tanácsadással segíti megvalósítani az egyszerű energiahatékonysági
lépéseket, amelyeket bárki megtehet saját lakásában, lakókörnyezetében. Irodáikban térítésmentesen kapunk információkat az egyszerű
energiatakarékossági módszerekről, a pályázati lehetőségekről, és megismerkedhetünk a megújuló energiák alkalmazási lehetőségeivel.
A www.energiaklub.hu oldal energiahatékonysági rovatában friss hírek és tippek várják folyamatosan a tenni kész érdeklődőket.
* Az Energia Klub „Háztartási gépek energiacímkézése” c. kiadványa részletes információkkal szolgál az európai uniós címkézési
rendszerről, és a háztartási gépek vásárlásakor megfontolandó praktikus szempontokra is felhívja ﬁgyelmünket (www.energiaklub.hu).
* Az Energy Star (Energiacsillag) eredetileg az amerikai kormány programja: célja a vállalkozások és egyéni fogyasztók hatékonyabb
energiagazdálkodásának és ezzel a környezet védelmének elősegítése. A kezdeményezést az Európai Unió is átvette: a www.eu-energystar.org
többnyelvű internetoldalon megtalálhatók az EU-ban gyártott számítógépek, monitorok, nyomtatók, faxok stb. energiafogyasztási
jellemzői, valamint egy energiafelhasználási kalkulátor is.
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HÚS

Christina Salvi és Diane Hatz, a GRACE nevű civil szervezet húsfarmprojektjétől; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

HÚS
Elment a kismalac… a világpiacra

S I K E R S Z TO R I K

A világ hústermelése 1950 óta 500%-kal nőtt. Manapság az állatok többségét ipari húsgyárakban nevelik, ezek lassan kiszorítják a fenntartható
gazdálkodású családi farmokat. Az állatok ezrével élnek egészségtelen
környezetben, zsúfoltságban; egész életüket bezárva töltik anélkül, hogy
valaha is járnának napon vagy legelőn. Az ilyen embertelen gyakorlatból
fakadó betegségek visszaszorítására a tenyésztők antibiotikumot adagolnak a tápba, amivel hozzájárulnak az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok világméretű terjedéséhez. Óriási mennyiségű trágya szennyezi a
folyókat, patakokat, elmérgezi a levegőt, a földet és a vizeket, és veszélyezteti az emberek egészségét.

v A fenntartható gazdálkodás, azaz ökogazdálkodás, ami

A helyi lakosság tiltakozása sok nagyvállalatot arra késztet, hogy a gigászi húsgyárakat fejlődő országokba költöztesse, ahol nem olyan szigorú a környezetvédelmi szabályozás. Mivel így viszont megnő a termelő
és a bolt közötti szállítás időtartama, a húst izotópos besugárzással kezelik, hogy meghosszabbítsák polcélettartamát. Annak ellenére teszik ezt, hogy az élelmiszerek besugárzása bizonyítottan nem biztonságos,
sőt veszélyes. Az ipari országokban ma már sokszor előfordul, hogy a vacsorára szánt hús a világ másik
feléről származik, és több ezer kilométert szállították besugározva, mielőtt az asztalra került volna.

Tudt ad- e , ho g y
Q

Q
Q

Q
Q

Q
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A globális húsfogyasztás várhatóan évi 2%-kal nő,
különösen a fejlődő országokban, ahol a húsevést
gyakran a státusz és a gazdagság szimbólumának
tekintik. A világ disznóhúsának felét Kínában fogyasztják, viszont az Egyesült Államok után Brazília a világ
második legnagyobb marhahúsfogyasztója.
A világszinten elfogyasztott húsmarhák 43%-át gyári
etetőistállókban nevelik, a malacok és baromfik pedig
több mint a fele nevelkedik gyári körülmények között.
A húsfogyasztás világszintű növekedése miatt az
egyre terebélyesebb, böfögő és bélgázt kibocsátó állatállomány a világ összes metántermelésének 16%-át
termeli – a metán pedig igen ártalmas az üvegházhatás szempontjából.
Az Egyesült Államokban 1995-ben egymillió hektoliter
disznótrágya szabadult egy folyóba egy nyolchektáros
tárolóból, és kb. 10 millió halat pusztított el.
Becslések szerint Amerikában az antibiotikumok 70%át a disznóknak, a baromfinak és a szarvasmarháknak
adagolják, kizárólag azért, hogy növeljék a húshozamot és enyhítsék a rossz higiénia, a zsúfoltság és a
bezártság következményeit. A tenyészállatok súlyra
nyolcszor annyi antibiotikumot fogyasztanak, mint az
emberek.
A magas hústartalom miatt az átlagos amerikai étrend
előállításához kétszer annyi vízre van szükség, mint
egy tápértékben egyenértékű vegetáriánus étrendhez.
Az importált hozzávalókból készített, húsban gazdag
étel kilencszer annyi széndioxid-kibocsátást termel,
mint a házi körülmények között elkészített vegetá-

riánus ennivaló, amihez nem feltétlenül kell nagy
távolságokból odaszállított alapanyagokat felhasználni.

Q

A takarmányon nevelt húsállaton alapuló étrend 2-4szer annyi földterületet igényel, mint a vegetáriánus
étkezés.

Q

A magyarok évente fejenként körülbelül 70 kg húst
fogyasztanak, ebből 30 kg sertés, 30 kg baromfi, 8 kg
marha és borjú, illetve 2 kg hal.

Q

1999-ben az emberi fogyasztásra szánt csirkék szervezetében dioxint találtak, amelynek legvalószínűbb
oka az volt, hogy a csirkeüzemek a hagyományos
táplálásról az égetéssel kezelt állati eredetű (!) takarmányozásra tértek át.

Q

Az ázsiai madárinfluenza egyik oka, hogy csirkéket
influenzavírussal fertőzött elhullott sertésekből készült
takarmánnyal etették.

Q

Mióta először bejelentették a kergemarhakór létezését
Nagy-Britanniában, 33 országban tapasztaltak ilyen
megbetegedést, és az egészségügyi adatok szerint
már 139 ember halt meg az ezzel kapcsolatos
Creutzfeld-Jakob-szindrómában.

az állatoknak, az embereknek és a környezetnek is jobb,
mára világszinten 15,6 milliárd dollár éves forgalmú üzletté
fejlődött.

v A marhahússal és a nemzetközi húskereskedelemmel
kapcsolatos aggodalmak növekedésének köszönhetően
Magyarországon ismét virágkorát éli a szürkemarha-tenyésztés. Az itthon őshonos fajta ellenálló a legtöbb betegséggel
szemben, és kizárólag növényi táplálékot fogyaszt.
v Nagy-Britanniában és Svédországban már betiltották az

olyan, terhes kocáknak szánt ólakat, amelyben az állat meg
sem tud fordulni. Ez 2013-ra az EU teljes területén illegális
lesz.

v Az 1990-es évek elején még a kihalás szélén álló, Ma-

gyarországon őshonos göndör szőrű mangalica disznó zsírja
8-10%-al nagyobb arányban tartalmaz táplálkozási szempontból értékesebb, telítetlen zsírsavakat, mint a modern fajtáké.
Az országos állomány ma több ezer egyedet számlál.

v Egyre többen válnak vegetáriánussá, vagy csökkentik

húsfogyasztásukat – csupán Európában 150 millióan változtattak ily módon étkezési szokásaikon.

LÉPJ
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ból származó.
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4

Keress helyi gazdákat, akik fenntartható, állatbarát
módon termelnek húst a környékeden!

Ha húst fogyasztasz, keresd a helyi, ellenálló fajtákat,
például a szürke marhát vagy a mangalicát!

4

4

Vásárolj biogazdálkodásból származó húst a bioboltban
vagy a termelői piacon! Lehet, hogy ez első pillantásra
drágábbnak tűnik, de a környezeti és egészségügyi
károk számbavétele után kiderül, hogy az olcsóbb gyári
hús sokkal többe kerül, mint a fenntartható gazdálkodás-

Ha szükséges, és jónak látod, csökkentsd húsfogyasztásod!

4

Olvasd el a Megetetett társadalom c. könyvet Eric
Schlosser tollából (HVG Kiadó, 2003.), amelyből részletesen tájékozódhatsz a húsgyárak kérdéséről!

PRÓBATÉTE L M A GU N K NA K É S M Á S O K NA K

Hívd meg barátaidat egy helyben termelt, bio- vagy családi gazdálkodásból származó alapanyagokból készített vacsorára!
Csak olyan hozzávalókat válassz, amiket egy bizonyos kilométerkörön belül – pl. otthonodtól maximum 40 km-re (ezt még
budapestiek is megtehetik!) termesztettek! Evés közben meséld el, honnan származik az étel, mit tudtál meg a helyben termesztett élelmiszerekről, és mennyire bonyolult a beszerzésük! Ha még jobban akartok szórakozni, kérd meg barátaidat, hogy
ők is járuljanak hozzá az estéhez egy pár hozzávaló felkutatásával és az ezekhez kapcsolódó sztorikkal!

Még több infó
* Magyarországon is elindult már a Slow Food (Lassú Étel, www.slowfood.hu) mozgalom, amelynek célja a helyi
kistermelők boldogulásának segítése, a biológiai sokféleség megőrzése, a mezőgazdasági kistermelés, a helyi értékek és
közösségek támogatása, az igényes ízérzékelés és az étkezési kultúra népszerűsítése.
* A www.vegetarianus.hu internetoldalon tájékozódhatsz a vegetáriánus étkezés előnyeiről, a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz szükséges tápanyagokról, beszerzési helyekről és éttermekről.
* Ha szeretnél többet tudni a szürke marháról, és felderíteni az ebből készült termékeket forgalmazó helyeket, lépj
kapcsolatba a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületével! (www.szurkemarha.hu)
* A GRACE nevű szervezet (a GRACE mozaikszó, az angol Globális Környezetvédelmi Erőforrás-Akcióközpont rövidítése) húsgyárprojektje (www.factoryfarm.org) információt nyújt a húsgyárak és gyári nagygazdaságok gazdasági,
egészségügyi, és az életminőségre gyakorolt hatásairól, valamint a fenntartható hústermesztésről.
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ITALOK ÉS ÜDÍTŐK

Jenny Gitlitz, Container Recycling Institute; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

I TA L O K É S Ü D Í T Ő K
Szomjúságunk oltásának ára

S I K E R S Z TO R I K

Magyarországon a Hulladék Munkaszövetség adatai szerint évi 500
millió alumíniumdobozt és 1,3 milliárd kombidobozt dobunk a szemétbe. Ha a csecsemőket és az időseket is beleszámoljuk, ez fejenként
évi 50 alu- és 130 kombidoboz. A Magyarországon forgalmazott nem
visszaváltható ﬂakonok többsége a szemétbe kerül – becslések szerint
ez évi kb. 150 ezer tonna hulladék. Sajnos a ﬂakonoknak és dobozoknak csak töredékét forgatják vissza, legnagyobb részük a szemétben
(szeméttárolókban, szemétégetőkben) köt ki, elhajítva fekszik az utak
mentén, vagy éppen vízpartjainkat, parkjainkat vagy más szép helyeinket csúfítja.

v Örülhetnek a cseh és szlovák tudatos vásárlók: ha egy

Nem elhanyagolható az aludobozok gyártása során keletkező veszélyes hulladék mennyisége sem: Magyarországon például 0,5 millió tonna veszélyes vörös iszap keletkezik évente.
Mivel egyre többen vesznek eldobható csomagolású italokat, globális szinten is sokkal gyorsabban növekszik az elpazarolt üvegek, palackok és kidobott alumíniumdobozok száma, mint az újrahasznosítottaké.
Valószínűleg mindannyian egyetértünk abban, hogy a szemét csúnya és rossz, eltakarítása pedig költséges. De vajon hányan gondolják át, mennyi energiát és nyersanyagot emészt fel az elhajított, vissza nem
forgatott palackok és dobozok helyébe gyártott új italtartályok előállítása – és eközben mennyi szennyezést bocsátunk ki a környezetbe? Van úgy, hogy e termelés hatása nem is (csak) a fogyasztás helyszínén
észlelhető. Brazíliában például, ahonnan a 2002-ben megtermelt 1,3 millió tonna nyers alumínium felét
exportálták, folyók létét és egyes amazóniai bennszülött törzsek élőhelyét fenyegeti az új alumíniumkohók
létesítése.

Tud t a d - e, h o g y
Q

Q

Q
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Az Egyesült Államokban több előre csomagolt italt fogyasztanak az emberek, mint bárhol máshol a Földön
– kb. 350 alumíniumdoboz esik mindenkire évente.
Összehasonlításképpen Svédországban ez a szám
103, Nagy-Britanniában 88, Magyarországon 50, és
Franciaországban 14.
2001-ben 285 millió amerikai kb. 51 milliárd alumínium italosdobozt dobott ki visszaforgatás helyett
– ami elég lenne ahhoz, hogy sorba rakva 153-szor
körbeérjük vele a Földet! (Ugyanebben az évben 18
európai országban összesen 8,9 milliárd dobozt dobtak
csak el.)
Egymillió tonna alumíniumdoboz gyártásához kb. 5
millió tonna bauxitérc és 32 millió hordó nyersolajnak
megfelelő energia szükséges. Összehasonlításképpen: ha visszaforgatjuk az alumínium konzerv- és
italosdobozokat, akkor nincs szükség bauxitra, és az
energia kb. 75%-át is megspóroljuk, ugyanígy szenynyező anyagokból is kb. 75%-kal kevesebb keletkezik.

Q

Már egyetlen alumíniumdoboz visszaforgatásával
is annyi energiát nyerünk, amennyivel négy órán át
üzemeltethetünk egy laptopot.

Q

Egymillió tonnányi műanyag palack új nyersanyagból
(petróleumból és egyéb fosszilis tüzelőanyagokból)
való gyártása kb. 732 ezer tonna üvegházhatású, az
éghajlatváltozást fokozó gázt termel.

Q

A PET-palackokból (polietilén-tereftalát) sokféle termék
készíthető, többek között újabb palackok, műanyag
szíjazat, műszőr kabát, hálózsák és szőnyeg.

Q

Magyarországon a szénsavas üdítők piacán a viszszaváltható csomagolások aránya folyamatosan, évi
2-3%-kal csökken, 2002-ben már csak 21%-ot árultak
ilyen palackban.

Q

Ha újra feldolgozzuk az üveget, 10%-os
energiamegtakarítást érünk el, és tovább tartanak
üveghutáink. Ennek ellenére jelenleg az üveges
csomagolásoknak csak egy kis része visszaváltható,
így Magyarországon évente mintegy 150 millió tonna
üveg végzi a szemétben.

akár felét is elérhetik.

v 87%-os alumíniumdoboz-visszaforgatási arányával

Brazília az egyik vezető a világ országai között. Az Egyesült
Államok, összehasonlításképpen, az 1992-es 65%-ról a 2002re 48%-ra esett vissza. Túlzottan nem örülhetünk azonban
a fejlődő országokban elért nagymértékű alumíniumdoboz-visszaforgatásnak, mivel az arányt itt az javítja, hogy
az alacsony munkabér és a nyomor ezreket kényszerít az
alumíniumdobozok gyűjtésére.

italfajta eldobható és visszaváltható csomagolásban is
kapható, a cseh és szlovák üzletekben kötelező forgalomban
tartani legalább egy fajtát a visszaválthatók közül.

v Tíz amerikai államban, több kanadai tartományban,
európai és dél-amerikai országokban, és bizonyos termékek
esetében Magyarországon is üvegbetétet fizet a fogyasztó,
amikor italt vásárol. Ezt teljes egészében visszakapja, amikor
visszaváltja a palackot vagy dobozt. Michigan állam pl. 95%os visszaforgatásig jutott el egy olyan jogszabállyal, amely
10 cent üvegbetétet ró minden italra; Svédországban pedig
az 50 örés betétdíjnak köszönhetően az alumíniumdobozok
86%-át visszaforgatják. Indiában igen magas visszaforgatási
arányt értek el olyan betétdíjakkal, amelyek az ital árának

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

AKCIÓB

v 2005 óta Magyarországon darab alapú termékdíj fizetését írja elő a jogszabály. Ez kedvez a visszaváltható üvegek
forgalomban tartásának: a sörgyártók például elkerülhetik
bizonyos termékdíjak fizetését, ha legalább 65%-ban visszaváltható üvegekben forgalmaznak.
A!

4

Forgass vissza! Használd ki a betéti rendszereket, a
szelektív utcai gyűjtőket, a visszaváltóhelyeket, és a
közterületen – pl. utca, repülőtér vagy bevásárlóközpont
– található újrahasznosítható hulladékot gyűjtő ládákat!

4

Pártold olyan jogszabályok bevezetését, amelyek az
újratölthető palackokat támogatják az egyszer használatosokkal szemben! Keress és támogass olyan civil
szervezeteket, amelyek e jogszabályok létrehozásáért
dolgoznak!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Töltsd újra vizespalackodat a csapnál, ahelyett, hogy
újat vennél!

4

Vásárolj nagyobb (2 literes) palackban gyümölcslét,
üdítőt és vizet az egy-egy adagra méretezett palackok
helyett!

4

Ha van rá lehetőség, visszaváltható üvegben vásárolj
italokat (az egyszeri használatra gyártott palackok
helyett)!

PRÓBATÉTE L M A GU N K NA K É S M Á S O K NA K

Alapíts olyan társulást vagy szövetséget, amely tágabb lakókörnyezetedben, régiódban a betétes visszaváltást támogatja
akár népszavazás, akár a törvényhozás csatornáin keresztül. Ez sokkal hatékonyabb, mint egy-egy egyszeri gyűjtőakció vagy
tudatosságra ösztönző nap, amely fontos, de nem túl jelentős változást hozhat a visszaforgatás infrastruktúrájában. Szólj a
helyi boltban, hogy tartsanak visszaváltható üvegben forgalmazott italokat!

Még több infó
* A Hulladék Munkaszövetség által vezetett „Válaszd a visszaválthatót!” kampány a visszaváltható üvegek forgalomban tartásáért lobbizik, folyamatosan nyomon követi és véleményezi az ezt célzó akciókat. (www.humusz.hu)
* A GrassRoots Recycling Network (GRNN – kb. Népi Visszaforgató-hálózat, www.grrn.org) a nullhulladék
célját tűzte ki. A GRRN és az Institute for Local Self-Reliance (Intézet a Helyi Önellátásért) együttesen készített
tanulmányt az újratölthető palackok történetéről és lehetséges jövőjéről, ami az alábbi címen elérhető: www.grrn.
org/beverage/reﬁllables/index.html
* A Raymond Communications (www.raymond.com) információt küld előﬁzetőinek a világ országainak visszaforgatással kapcsolatos jogszabályairól és irányelveiről.
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KÁVÉ

KÁVÉ

Brian Halweil, Worldwatch Intézet; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

Mibe kerül a napi serkentés?

S I K E R S Z TO R I K

A rendszeres kávéivók tudják, hogy a kávé mágikus főzet. Csábító
az íze, felgyorsítja a szívverésünket, energikusnak és ébernek érezzük
magunkat tőle. Miközben napi első csésze kávénkat isszuk, valószínűleg nem gondolkozunk el azon, honnan is származik a fekete vagy a
capuccino alapanyaga. Pedig kávénk származási helye szorosan összekapcsolódik a földi élet jövőjével!

v A méltányos kereskedelemből (fair trade) származó
kávé világszintű értékesítése 12%-kal nőtt 2001-ben, míg a
teljes kávéfogyasztás csupán 1,5%-kal bővült. A méltányos
kereskedelmet jelző címkét ugyanakkor a piacon megjelenő
kávék csupán kis százalékán találhatjuk még.

A kakaóhoz és a banánhoz hasonlóan a kávé is a trópusi országok
exportterméke. Szinte kizárólag fejlődő országokban termesztik, de főként a gazdagabbakban fogyasztják. A genﬁ, tokiói, Los Angeles-i vagy
budapesti ínyencek számára termesztett kávébab az Egyenlítő körüli,
egyre vékonyodó őserdei övből érkezik. Néhány évtizeddel ezelőtt a
kávét javarészt az őserdők aljnövényzetében termesztették, és a farmerek a kávé gondozásával együtt vigyáztak az erdőre is. Ma viszont a kávébab jó része csupaszra vágott, árnyék nélküli, ammóniás műtrágya
csípős bűzét árasztó irtásokról származik, ahol valaha gazdag esőerdők terültek el.
Szerencsére egyre több kávéivó követeli, hogy kedvenc kávézójában olyan kávét árusítsanak, amelynek
termesztése ahelyett, hogy elpusztítaná, kíméli az őserdőt. Olyan kávét válasszunk, ami árnyékban termett
(fenntartja az esőerdőt), biotermesztésből származik (vegyszerek használata nélkül), és méltányos kereskedelemmel került országunkba (azaz igazságosabb árat biztosít a kistermelőknek). Noha egyelőre igen
kicsi az ilyen „etikus” kávék piaca, folyamatosan nő.

Tudt ad- e , ho g y
Q

Q

2002-ben a kávétermesztők majdnem 7,4 millió
tonna kávébabot takarítottak be – ez minden idők
legnagyobb kávétermése, szinte kétszerese az 1960as termésnek.

Q

Magyarországon az egy főre jutó éves kávéfogyasztás
3 kilogramm körül van.

Q

Kolumbiában, Mexikóban, Közép-Amerikában és a
Karib-szigeteken már a kávéültetvények több mint
40%-án átálltak a „napfényes”, intenzív termesztésre,
és hamarosan az ültetvények további egynegyedén
is ezzel a módszerrel fognak termelni – ez a jelenség
mindenhol jellemző, ahol kávébabot termesztenek.

Q

Tudósok felmérései szerint a napfényes
kávéültetvényeken felére csökken a madárfajok
száma, a madarak egyedszáma pedig akár kétharmaddal is kevesebb lehet. A rovarok, növények és
egyéb vad fajok biodiverzitása, azaz fajtagazdagsága
is lecsökken.
Az árnyékban termesztett kávé jóval kevesebb
rovarölő szert és műtrágyát követel, mint a napon
termesztett: az erdő lombjaiban olyan madarak és
rovarfajok laknak, amelyek a kávécserje kártevőit
fogyasztják, ráadásul az őshonos növényekből sok
tápanyag kerül a talajba.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Próbáld ki, hogy egy hétig csakis árnyékban vagy biogazdálkodással termesztett, vagy méltányos kereskedelemből származó
kávét iszol! További próbatétel, ha csak olyan kávét választasz, amely mindhárom címkét viseli. Ha ízlik, amit megkóstoltál,
gondolkozz el – talán át is állhatsz teljesen!
Lépj kapcsolatba a kávéforgalmazó cég ügyfélszolgálatával, és érdeklődj, hol és milyen körülmények között termesztik az
általad fogyasztott kávét!
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v Több nagy amerikai kávéházlánc, például a Starbucks és

v A Max Havelaar márkájú, méltányos kereskedelemből
származó kávé Hollandiában a szupermarketek 90%-ában
elérhető, és a holland kávépiacnak több mint 3%-át teszi ki
– mindössze 15 évvel azután, hogy az első csomag megérkezett a rotterdami kikötőbe.

a Dunkin’ Donuts, árul már árnyékban termesztett, méltányos kereskedelemből származó biokávét.

v Az El Salvador fővárosa, San Salvador környékén fekvő
hegyekben a termelőket arra biztatják, hogy ültessék vissza
az erdőt a kávécserjék köré, mert az segítené a város vízhiányának megoldását. A fák gyökere és lombozata megtartja
a vizet, visszafogja az áradást, a földcsuszamlást, és segít a
helyi vízlelőhelyek feltöltésében.

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

AKCIÓB
A!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Ha legközelebb vásárolni mész, keress olyan kávét, ami
biotermesztésből származik, méltányos kereskedelemmel került országunkba, és/vagy árnyékban termesztették!

4

Vásárolj magyar eredetű, hivatalos bio minősítéssel
rendelkező gabonakávét: ugyanolyan finom és frissítő,
és még csak nem is a bolygó másik feléről utazott idáig.

4

Ha kávézni készülsz valakivel, találkozzatok olyan
helyen, ahol biotermesztésből származó, méltányos
kereskedelemmel vásárolt és árnyékban termesztett
kávét szolgálnak föl!

4

Szánj egy-egy percet arra, hogy elmagyarázod baráta-

idnak és családtagjaidnak, miként termesztik a kávét,
és mutasd be nekik a méltányos kereskedelemből
származó termékeket!

4

Kérd meg a helyi kávézót vagy a szupermarketet, ahol
vásárolsz, hogy áruljanak biotermesztésből származó,
méltányos kereskedelemmel vásárolt és árnyékban termesztett kávét! Ha a boltnak már van ilyen áruja, akkor
beszélj az üzletvezetővel, hogy miként lehetne növelni az
ilyen áruk forgalmát!

4

Győzz meg egy-két kávézót, bioboltot, hogy forgalmazzon méltányos kereskedelemből származó kávét! A fair
trade kezdeményezéseket támogató Útilapu Hálózat
segít nekik megtenni az első lépéseket: www.utilapu.
org, www.fairvilag.org.

Még több infó
* A Smithsonian Migratory Bird Center (a Smithsonian Intézet Vándormadárkutató Központja,
www.nationalzoo.si.edu/conservationandscience/migratorybirds/coﬀee/default.cfm) kutatásokat végez a kávétermesztés és a madárvándorlás közötti kapcsolatokról, és tanúsítja a kávéfajta „madárbarát” voltát.
* Magyarországon az Útilapu Szövetség koordinálja a fair trade termékek, így a méltányos kereskedelemből származó kávé elterjedését szorgalmazó kezdeményezéseket: www.utilapu.org, www.fairvilag.org.
* Az International Federation of Alternative Trade (Alternatív Kereskedelem Nemzetközi Szövetsége, www.
ifat.org) információt nyújt a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos szövetségekről, világszervezetekről és számos
méltányos kereskedelemmel vásárolt termék forrásáról, ideértve a kávét is.
* A Consumers’ Choice Council (Fogyasztói Döntések Tanácsa, www.consumerscouncil.org) olyan emberi jogi,
fogyasztói és környezeti szervezetek szövetsége, amelyek a környezetvédelmet és az emberi jogok tiszteletben tartását
öko-címkézéssel mozdítják előre.
* A www.tudatosvasarlo.hu-n még többet olvashatsz a méltányos kereskedelem alapelveiről, történetéről és a hazai
helyzetről.
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KOZMETIKA, TESTÁPOLÁS

Diane diConstanzo, The Green Guide; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

KOZMETIKA, TESTÁPOLÁS
Tiszta-e az arctisztító?

S I K E R S Z TO R I K

Nem is olyan régen még legtöbbünk számára csupán a testünkre és hajunkra-szőrzetünkre használt közönséges szappan, a fogkrém és egy-két
egyszerű kozmetikai segédeszköz volt elérhető. Ma csupán Franciaországban évente 2,2 milliárd eurót költenek testápolási és kozmetikai termékekre,
amelyek drámai változásokon mentek át az elmúlt évtizedekben. A polcainkon sorakozó varázskeverékek és –kotyvalékok kínálata mára megsokszorozódott, és valóságos miniatűr vegyi erőművekké váltak: tele festékkel, tartósítószerrel, lúgozó-, tisztítóanyagokkal és baktériumölő szerekkel – hogy
csak egy párat említsünk a tisztább, ragyogóbb és egészségesebb jövőt ígérő
mesterséges anyagok közül.

v Néhány gyártó biotermesztésből származó alapanya-

gokat használ kozmetikai és testápoló készítményeiben:
ezzel támogatják a biotermesztőket, akik farmjaikon nem
használnak mérgező anyagokat.

Q

Q

Q

Kimutatták, hogy a ftalátok, amelyeket gyakran használnak a körömlakkokban és a testápolási termékek
illatanyagaiban, állatoknál születési rendellenességekhez vezetnek. Az Egyesült Államokban lefolytatott
tesztek szerint az emberi szövetek sokkal tovább tárolják a ftalátokat, mint ahogyan azt korábban gondolták.
Sok testápolási termékbe mérgező tartósítószereket
adagolnak a polcélettartam meghosszabbítása érdekében – olyanokat is, amelyek formaldehidet bocsátanak
ki, ami pedig valószínűleg rákot okoz. A dermatológusok (bőrbetegségekre specializálódott orvosok) szerint
a tartósítószerek a második legjelentősebb olyan
vegyületcsoport, amely nem kívánt bőrreakciókat
vált ki.
A kozmetikumokban gyakran találhatóak olyan színe-

Q

Bőrünk áteresztő, tehát a testünk felszínére helyezett
anyagok előbb-utóbb a test belsejébe hatolnak, és
bekerülnek a véráramba – ezért is jó, ha körültekintően választjuk ki, milyen anyagoknak tesszük ki a
bőrünket.

Q

A kézmosó- és tisztálkodószerek nagy részét
„antibakteriális” felirattal adják el: ezeket úgy tervezték, hogy a testfelületre kerülve azonnal megöljék
a bacilusokat. A tudósok azonban egyre jobban
aggódnak az ilyen anyagok terjedése és a gyógyszereknek ellenálló baktériumtörzsek megjelenése között
tapasztalható összefüggések miatt.

ne használjanak baktériumölő anyagokat készítményeikben,
kivéve az olyan termékeket, amelyeket kórházak és egyéb
olyan intézmények részére készítenek, ahol a baktériumok
jelenléte veszélyes lehet.

v Az Európai Parlament – aktivisták és a fogyasztók

nyomására – 2003 januárjában határozatban tiltotta meg
bizonyos ftalátok használatát a kozmetikai készítményekben.

v Az Európai Unióban 2009-től tilos az állatkísérletek

segítségével kifejlesztett kozmetikai termékek árusítása.
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Keresd azokat a kozmetikai termékeket, amelyeken
bioalapanyagokra utaló felirat van, vagy amelyeken jelzik, hogy nem tesztelték állatokon (angolul: cruelty free)!
Kerüld az „antibakteriális” feliratú termékeket!

Vizsgáld meg, mekkora a csomagolás a termék valódi
mennyiségéhez képest! Vásárolj például papírba csomagolt szappant a folyékony helyett, amelynek nagyméretű
csomagolóanyaga használat után a szemétbe vagy
újrafeldolgozásra kerül!

4

Bátorítsd kedvenc boltodat, hogy tartson biotermékeket
a kozmetikai és testápolócikkek polcain is!

4

Ha kedvenc termékeiden a címkéről nem derül ki
egyértelműen, hogy miből készült, lépj kapcsolatba a
gyártóval, és fejezd ki aggályaidat!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4
ző- és festékanyagok, amelyek ismert allergének vagy
légzőszervi, bőr- és nyálkahártyaizgató-szerek, megint
mások pedig ólomacetátot tartalmaznak (az ólom az
idegrendszert károsító nehézfém).

v Tudományos kutatók gyakran kérik a gyártókat, hogy

v Egyes gyártók saját elhatározásból abbahagyták a
kozmetikai készítmények állatokon való tesztelését, ami a
nyulakat és egyéb emlősöket irritáló szereknek és olykor
halálos dózisú vegyszereknek teszi ki.

A reklámok által sulykoltakkal ellentétben ezen anyagok többsége igen
káros az egészségünkre, a vizekre és az élővilágra. Néhány szer negatív hatása már használat közben megmutatkozik – különösen a kisgyerekek vagy az
érzékenyebb emberek esetében, de az is előfordul, hogy csak jóval a kérdéses
anyag használata és leöblítése után jelentkezik az ártalmas hatás. Ráadásul
e termékek szinte kivétel nélkül azonnal eldobandó, vaskos csomagolásban
érkeznek, ezzel is növelve a szeméthegyeket...

Tudt ad- e , ho g y

Nagy-Britanniában, Belgiumban, Németországban, Ausztriában és Hollandiában jelenleg is tiltják a kozmetikai célú
állatkísérleteket.

4

Válassz olyan terméket, amelyen a lehető legrövidebb
az alapanyagok listája, és kerüld azokat, amelyekben
ftalátok, lúgozó tisztítószerek és baktériumölő anyagok
találhatók!

Még több infó
* A Zöld Magazin (www.zoldmagazin.com) külön oldalon mutatja be az állatkísérletek során alkalmazott eljárásokat
és az ezek kiváltására alkalmas lehetőségeket. Ugyanitt megtalálhatjuk az állatkísérlet-mentes termékek listáját is.
* Az Európai Unió szigorúbb vegyianyag-szabályozását célzó REACH kampányról és a kozmetikumokban található
káros anyagokról bővebben olvashatsz a következő internetoldalakon: WWF: www.wwf.hu/detox.php, Levegő Munkacsoport: www.levego.hu.
* A www.tudatosvasarlo.hu honlapon több vásárlási tippet és házi praktikát olvashatsz a kozmetikumokkal,
tisztálkodószerekkel kapcsolatban. Keresd meg a honlapon a nem veszélyes kozmetikai összetevők listáját!

PRÓ B AT É T E L M A GUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Szánj rá egy órát, hogy kiválogatod az összes olyan kozmetikai és testápoló készítményt otthonodban, amelyek egészségedet
vagy a családod egészségét veszélyeztethetik – különösen azokat, amelyek több mérgező vegyi anyagot tartalmaznak! A
következő vásárlásnál próbáld meg ezeket biztonságosabb termékekkel helyettesíteni! Ha nem kapsz ilyet, kérd meg a boltvezetést, hogy tartsanak az igényednek megfelelőt!
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* A People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, Emberek az Állatokkal való Etikus Bánásmódért,
www.peta.org) információval szolgál arról, hogyan használják fel az állatokat vegyi anyagok tesztelésére, megoldásokat
ajánl az állatokkal végzett kísérletek helyettesítésére, és listát nyújt a gyártókról és kísérletezési gyakorlatukról.
* Az Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (Szövetség az Antibiotikumok Meggondolt Használatért,
www.apua.org) nevű szervezet információt ad az antibiotikumok és egyéb fertőtlenítő vegyületek túlzott használatáról,
a mindennapi háztartási termékeket illetően is.
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LAKÁS ÉS HÁZ

Lisa Mastny, Worldwatch Intézet; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

LAKÁS ÉS HÁZ
Élni és élni hagyni

S I K E R S Z TO R I K

Az egész világon nő a saját tulajdonú házak, lakások aránya,
miközben az egy otthonra eső emberek száma egyre csökken.
Ezt részben kormányprogramok is segítik: az USA-ban pl. az
adóalapból leírható a saját lakóingatlanra felvett kölcsön kamata. Magyarországon pedig létezik a többgyermekes családok
ingatlanbővítését, -vásárlását és -korszerűsítését szolgáló szociálpolitikai program, amelynek keretében a kormány vissza nem
térítendő kedvezményeket ad családos embereknek az első lakóingatlan megvásárlására, vagy a meglévő bővítésére, korszerűsítésére.

v A világ első „zöld” felhőkarcolója, New York Cityben,

2002-ben Amerikában 1,7 millió új lakóház épült: nagy részük ott, ahol azelőtt erdő vagy mezőgazdasági terület volt. Az EU-ban az építőipar az összgazdasági tevékenység mintegy 12%-át teszi ki – bár ennek majdnem fele régi épületek renoválásából, fenntartásából
származik. Csak Budapesten több mint 10 000 új lakás épült 2004-ben, ami 61%-os növekedés az előző
évhez képest. Az egész országban 44 000 új lakást vettek használatba.
Egy ház – főként a családi ház – jókora földterületet foglal el, és rengeteg energiát fogyaszt. Tulajdonosa
általában rengeteg vizet használ – mosogatáshoz, zuhanyzáshoz, mosogatógéphez, mosógéphez és a gyep
öntözéséhez. Építése, majd egész élettartama alatt egyaránt igen magas az energiafogyasztása – a fűtéshez,
a klímához és a világításhoz, továbbá a hűtőgépek, porszívók és egyéb háztartási berendezések működtetéséhez is nagy mennyiségű energia szükséges.

Q

Q

Akár tíz évig is élhetünk egy házban, mire a lakók
által felhasznált energia mennyisége meghaladja az
építésbe és az alkotórészekbe – pl. acélgerendák, betonalap, üvegek és ablakkeretek, járólapok, csempék
és szőnyegek, gipszkarton, faburkolat vagy lépcső
– fektetett energiát.
Noha 1970 és 2000 között megnőtt a világ háztartásainak száma, az egy fedél alatt lakók átlagos
száma a fejlődő országokban 5,1-ről 4,4-re, az ipari
országokban pedig 3,2-ről 2,5-re csökkent – leginkább
a növekvő jövedelem, az urbanizáció és a kisebb
létszámú családok következtében.
Az egy háztartásban élők számának csökkenése 1973
és 1992 között a személyenkénti energiafelhasználás
átlagosan 20%-os növekedését eredményezte az ipari
országokban.

Q

Magyarországon az újonnan épült lakások átlagos
mérete 95 és 100 négyzetméter közötti.

Q

Az USA-ban és Kanadában az emberek átlagban
majdnem két és félszer annyi energiát használnak el

40

v 1997-től az USA-ban már minden vécé, vizelde, csap és
zuhanyrózsa szövetségi hatékonysági mérőszámoknak kell,
hogy megfeleljen. 2020-ra ezek a szabványok napi 23-34
millió köbméter vizet fognak megspórolni, ami hat, New York
City méretű város vízszükségletének fedezéséhez is elegendő
lenne.

otthonukban, mint Nyugat-Európában.

Q

Nagy-Britannia lakosai otthonukban átlagosan 70%-át
fogyasztják el annak a vízmennyiségnek, amit a
legspórolósabb amerikaiak.

Q

A családi házban élő magyarok átlagban napi 160 liter
vizet használnak el fejenként. Egyre több fürdőszobai
berendezéseket gyártó cég hirdet olyan, többfejű
zuhanyrózsával működő modellt, amely percenként
több mint 3 hektoliter vizet fogyaszt – többet, mint a
világ egy főre eső napi átlagfogyasztása.

Q

Egy vízhiánnyal küszködő floridai megye egy lakosának egy év alatt 15,9 milliárd liter vizet számláztak
ki – ami kb. annyi, mint amennyit kilencszáz kenyai
használ föl egy év alatt.

Q

1996-ig a magyar lakosság 97%-a kapcsolódott be a
közüzemi ivóvízellátásba. A lakások komfortfokozata
javulásának és az automata mosógépek elterjedésének köszönhetően a vízfogyasztás mennyisége
elérte a 200 l/fő/napot. Csökkenést okozott a vízdíjak
emelkedése, így jelenlegi vízfogyasztásunk 160 l/fő
körül van.

v Több mint 40 országban léteznek már ökofalvak,

amelyekben az emberek fenntartható életstílust folytatnak:
felhasználják az ökologikus tervezés és építkezés, a megújuló
és passzív energiafelhasználás vívmányait, közösségi épületeket tartanak fenn, és háztáji biogazdálkodást folytatnak. A
magyarországi ökofalvak és hasonló kezdeményezések listája és elérhetőségei megtalálhatók az Ökoszolgálat Alapítvány
honlapján (www.okoszolgalat.hu/okofalu.html).

v Több országban jelentős vízmennyiséget spórolnak a
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Tud t a d - e, h o g y
Q

egy átlagos épületnél (az alapterületek arányában) összesen
35%-kal kevesebb energiát és 65%-kal kevesebb elektromos
energiát fogyaszt. Ráadásul energiaszükségletének legalább
5%-át napelemek segítségével termelik.

családiház-tulajdonosok azzal, hogy a környékükön őshonos,
szárazságtűrő fűféléket, vadvirágokat és egyéb növényeket
ültetnek kertjükbe. A lapostető beültetésével vagy befestésével pedig 10-50%-os energiamegtakarítás érhető el.

Ha új házat építtetsz, vagy a régit javítod, korszerűsíted, nézz utána, milyen „zöld” építőanyagok kaphatók!
Használhatsz például kevésbé mérgező festékeket,
és visszaforgatott vagy fenntartható gazdálkodásból
származó faanyagot (ezt az FSC címke jelzi).
Cseréld le a régi mosógépet, mosogatógépet, kazánt
vagy egyéb berendezéseket energia- és víztakarékosabb
modellre – ezzel nem csupán erőforrásokat takarítasz

4

meg, de kiadásaidat is csökkented. Keresd az európai
uniós energiahatékonysági címkét, amely részletes,
összehasonlítható adatokat tartalmaz a termékek energiafelhasználásáról!
Kerti öntözéshez használj esővizet vezetékes ivóvíz
helyett: ez a növényeknek is jobb! Ne használj benzines
fűnyírót, és az elektromosból is a legtakarékosabb
modellt vedd meg! Akinek lehetősége van rá, választhatja a kecskét, juhot, vagy a sportolásnak sem utolsó
kaszálást is!

PRÓBATÉTE L M A GU N K NA K É S M Á S O K NA K

Készíts közösségi faliújságot vagy internetes levelezőlistát, amelynek segítségével megszervezheted, hogy szomszédaiddal
megosztva használjátok a kerti szerszámokat, fűnyírót és egyéb olyan eszközöket, amik nem kellenek túl gyakran!

Még több infó
* Az esztétikus és jó hőszigetelő zöldtető-technológiáról többet tudhatunk meg a www.zoldteto.hu, a www.
fenntarthato.hu és a www.jovohaz.hu internetoldalakon.
* A Független Ökológiai Központ adatbázisai (www.fenntarthato.hu) tájékoztatatást és elérhetőségeket adnak környezetbarát építészeti megoldásokról, technológiákról, cégekről.
* A Zöldtech magazin (www.zoldtech.hu) híreket, cikkeket kínál a megújuló energiaforrásokról, mint pl. a napenergia, a szélenergia, a bioüzemanyag vagy a geotermikus energia.
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MOBILTELEFON

Molly O’Meara Sheehan, Worldwatch Intézet; dr. Haraszti Anikó, Tudatos Vásárlók Egyesülete

M O B I LT E L E F O N

S I K E R S Z TO R I K

A kevésbé mérgező csevejről…
Régen csak a gazdagok kiváltsága volt, manapság szinte bárkinek lehet
mobiltelefonja. 1992-ben a világ lakosságának kevesebb mint 1%-a rendelkezett mobillal, és csak az országok egyharmadában volt hálózat. Csupán
10 évvel később a földlakók 18%-ának van mobilja (ez 1,14 milliárd embert
jelent) – vagyis többnek, mint ahánynak vezetékes telefonja –, és a Föld országainak 90%-ában működik hálózat.
A számítógéphez hasonlóan a mobiltelefon is rövidéletű árucikk, amelynek gyártása is, megsemmisítése is igen ártalmas az emberre és a környezetre, mivel toxinokban gazdag félvezető chipeket tartalmaz. A legveszélyesebb
ilyen szempontból az áramköröket tartalmazó chip, a folyadékkristályos
kijelző és az akkumulátor – ezt követi a nehezen visszaforgatható műanyag doboz. Az INFORM nevű kutatócsoport becslése szerint 2005-re a
fogyasztók már 50 millió mobiltelefont helyeznek használaton kívül: ezek
nagy része szeméttárolókba jut, ahol aztán akár több mint 142 tonna ólom
szivároghat belőlük a talajba.

Tudt ad- e , ho g y
Q

Magyarországon évente közel 1 millió mobilt cserélnek
le, és 70 ezer tonna veszélyes hulladéknak minősülő
akkumulátor sorsa bizonytalan.

Q

A mobilok száma leginkább Afrikában múlja felül a
földi telefonvonalakét. A mobilszolgáltatást értékesítő
ügynökök olyan falvakba is eljutnak, ahonnan azelőtt
órákat kellett gyalogolni, hogy telefonhoz jussanak.

Q
Q

Q

Q

Ma több európai SMS-ezik, mint ahány internetezik.
A világ legsűrűbben SMS-ező népe a Fülöp-szigeteki.
Például José Estrada elnök elleni tüntetéseket is SMSen szervezték meg – az elnököt nemrég elmozdították
hivatalából.
Az Egyesült Államokban, amely Kína után a világ
második legnagyobb mobilpiaca, átlagban másfél

Q

elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről), amely
arra kötelezi a gyártókat, hogy az újonnan kibocsátott
termékeket élettartamuk végén begyűjtsék és visszaforgassák. Ez az irányelv alapozza meg a kollektív felelősség
elvét, miszerint a cégek kötelesek a 2005 előtt gyártott
termékek visszafogadására is. Az irányelv Magyarországon
is érvényes.

v Németországban Blue Angel címkét (Kék Angyal környezetbarát termékjelölés) kapnak az olyan telefonok, amelyek
a szigorúbb szabványnak megfelelően kevesebb mérgező
anyagot tartalmaznak.
v Svédországban a TCO Development tanúsítja a mo-

biltelefonok alacsonyabb sugárzáskibocsátását és egyéb
energiagazdálkodási vagy környezetvédelmi kritériumoknak
való megfelelését – ideértve azt is, hogy könnyen visszaforgathatóak-e.

v Mivel az USA-ban erre nincs országos szintű jogszabály,

v A Nokia, a finn mobilgyártó cég egyetemi kutatókkal

Massachusetts állam saját törvényt hozott, amelyben
megtiltotta az elektromos készülékek szemétlerakóba helyezését, és pénzalapot hozott létre az elektronikai termékek
visszaforgatására. Kalifornia is részleges tiltást vezetett be az
e-hulladékra, az önkormányzatokra hárítva a helyi visszaforgatás költségeinek fedezését, míg New York állam nemrég
a kiskereskedelmi értékesítőket kötelezte minden általuk
forgalmazott mobiltelefon-modell visszavételére.

együttműködésben próbál biológiailag lebomló műanyagokat
létrehozni, és olyan telefonokat tervezni, amelyeket magasabb hőmérsékleten könnyű szétszedni a visszaforgatáshoz.

v Több ország jótékonysági szervezetei cégekkel közös

v 2002 végén a nemzetközi Basel Convention on Hazardous
Wastes (Veszélyes Hulladékokról szóló Bázeli Egyezmény)
titkársága összehívta a legnagyobb elektronikai cégeket, és
olyan új mobiltelefonos program elindítását kezdeményezték,
amelynek keretében együtt dolgoznak a termékekkel kapcsolatos hulladékproblémák megoldásán.

programokban gyűjtik a használt mobilokat. Egyes telefonokat úgy programoznak, hogy csak segélyhívó számokat
lehessen rajtuk tárcsázni, és így pl. a családon belüli erőszak
áldozatainak vagy idős embereknek ajándékozzák; másokat
fejlődő országokban értékesítenek.

év után dobják el a készülékeket. Ennek egyik oka
az egymással versenyző cégekhez kötődő különféle
mobilszabványokban keresendő. Ezzel szemben Európában az 1980-as évek eleje óta egyetlen mobilszabvány van érvényben.

v A mobilokkal kapcsolatosan Hollandia, Norvégia, Svéd-

A mobiltelefon előállításához egy ritka ásványra van
szükség: a koltánra, amit rabszolgaként munkatáborokba kényszerített emberek bányásznak Afrikában.
A koltánbányák az elmúlt években több millió ember
halálát követelő háború sújtotta terület közepén
találhatók. A kitermelés ráadásul a gorillák élőhelyét
is veszélyezteti.

v 2005-től hatályos az Európai Unió irányelve (Waste

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

A mobil az ember fejéhez jóval közelebb bocsátja ki
a rádióhullámokat, mint bármilyen más elektromos
kütyü, és ezzel potenciális egészségkárosodást okoz
– bár tudományosan még nem bizonyított a mobilhasználat és a rák kialakulása közötti kapcsolat.

4

Telefonálás közben használj mikrofonos fülhallgatót
(majomzsinór, headset), hogy a készülék ne kerüljön túl
közel a fejedhez!

Kérd arra a cégeket, hogy használjanak kevesebb mérgező anyagot a gyártáshoz, és fogadják – és forgassák
– vissza az általuk értékesített telefonokat!

4

4

Ne engedd, hogy gyerekeid mobilt használjanak! A potenciális egészségkárosító hatása miatt a brit kormány
által összeállított kutatócsoport is azt ajánlja, ne tegyük

Ha új mobilt kell venned, olyan készüléket keress, amin
címke bizonyítja, hogy minimális benne a toxikus anyagok koncentrációja, alacsony a sugárzási foka és/vagy
könnyebben visszaforgatható.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Nézz körül, van-e olyan jótékonysági szervezet vagy vállalkozás a környéketeken, amely begyűjti és felhasználja a használt
mobiltelefonokat! Szervezz mobilbegyűjtési akciót barátaid, kollégáid és családtagjaid körében!

v 2004-ben a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata és a

ország és Svájc már egyaránt kezdeményezett kiterjesztett
gyártói termékfelelősségi programokat, amelyek keretében a
fogyasztók előzetes hulladékdíjat fizetnek a telefon-visszaforgatás finanszírozására.
Electrical and Electronic Equipment – Az elektromos és

Hulladék Munkaszövetség felmérést végzett a mobiltelefonakkumulátorok kötelező visszavételéről. Lassú, de biztató
haladást tapasztaltak a mobilüzletek visszavételi hajlandóságában, de találkoztak olyan üzletekkel is, amelyek nem is hallottak visszavételi kötelezettségükről, vagy egyszerűen csak
nem vették azt figyelembe. www.kothalo.hu/archivmobil.htm

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

AKCIÓB

A!

ki a gyermekeket túlzott mobilsugárzásnak.

Még több infó
* A Reﬂex Környezetvédő Egyesület kiadásában megjelent Stabil tornyok, mobil félelmek c. kiadvány összefoglalja a
mobil rádiótornyokkal kapcsolatos egészségügyi és jogi problémákat. (www.reﬂex.gyor.hu)
* Az INFORM Inc. (www.informinc.org) számos tanulmányt publikált a kidobott mobilok környezeti hatásáról és a
telefonok visszaforgatásának legújabb módszereiről.
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* A Silicon Valley Toxics Coalition (www.svtc.org/cleancc/recycle/cdrecycle.htm) információt nyújt a mobiltelefonok környezeti hatásáról, és azért harcol, hogy az USA-ban jogszabályban tegyék kötelezővé az elektronikai
eszközök visszavételét.
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MŰANYAG SZATYOR

Brian Halweil, Worldwatch Intézet; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

M Ű A N YA G S Z A T Y O R
Szükséges rondaság?

S I K E R S Z TO R I K

A műanyag bevásárlószatyor az egyik legközönségesebb fogyasztói
tárgy a földön. Kis súlya, alacsony ára és vízszigetelése annyira egyszerűvé tette a vásárolt élelmiszerek, ruhák és egyéb szokásos cikkek cipelését, hogy nehéz lenne elképzelni az életet nélküle. Csak pár gramm
a súlya, átlagos vastagsága csupán milliméterben mérhető, úgyhogy
nem is lenne zavaró, ha nem lenne belőle ilyen rengeteg. A világ gyárai
2002-ben vagy 4-5 trilliónyit szórtak belőle a piacra: a nagyméretű szemeteszsáktól kezdve a vastag, tartós bevásárlószatyrokon át a vékony,
bolti nejlonszatyrokig.

v 2002-ben a dél-afrikai kormány arra kötelezte a gyártókat, hogy drágább és tartósabb szatyrokat értékesítsenek,
hogy ezzel ösztönözzék a lakosságot megtartásukra, és
többszöri használatukra. Hamarosan 90%-kal csökkent az új
szatyrok értékesítési aránya.

A papírzacskóhoz képest a műanyag szatyor gyártása kevesebb energiát és vizet igényel, kevesebb légszennyezés és szilárd szemét keletkezik
– csakhogy a műanyag nem bomlik le. A műanyag zacskó kevesebb helyet foglal ugyan a szeméttárolóban,
de a legtöbb el sem jut odáig, leggyakrabban a szél sodrába kerül – majd fennakad a kerítéseken, a fákon,
a madarak nyakán; eltömi a vízvezetékeket és a szennyvízcsatornákat. Ha ezeket a hatásokat szeretnénk
elkerülni, vásárláshoz vigyük magunkkal saját, textilből készült szatyrunkat!

v Írországban 2002 márciusában szatyronkénti 15 centes
adót vezettek be, aminek köszönhetően 95%-kal csökkent az
új nejlonszatyrok értékesítése.
v Magyarországon a 2005 elején életbe lépett

termékdíjtörvény adót vet ki a csomagolóanyagokra. A
törvény hatására egyre több boltban szüntetik meg a nejlonzacskók ingyenes osztogatását.

v A 90-es évek elején a ladakhi Nőszövetség más civil

szervezetekkel közösen sikeres kampányt folytatott a
szatyrok betiltására India Ladakh nevű himalájai tartományában, ahol május elsején ma már a Műanyagbetiltás Napját

LÉPJ

Tud t a d - e , ho g y
Q

Q

A műanyag zacskót nyersolajból, földgázból vagy
egyéb petrolkémiai anyagokból készítik, amelyeket
polimerként ismert hidrogén- és szénatomláncokká
alakítanak. A műanyagot először felmelegítik, formába
fújják és lehűtik, majd kilapítják, lezárják, kilyukasztják
vagy nyomtatnak rá.
Az első – kenyér, szendvics, gyümölcs és zöldség
csomagolására készült – nejlonzacskókat és -szatyrokat az Egyesült Államokban használták 1957-ben.
A műanyag szemeteszsák a 60-as évek végén jelent
meg a házak és a járdák mentén.

v A világ szupermarketjeiben sok helyütt úgy ösztönzik a
vásárlókat saját szatyor használatára, hogy kedvezményt
ajánlanak fel a hozott táskákért, vagy díjat számítanak fel a
kiadottakért.
v Egyes gyártók biológiailag lebomló műanyagból készült
szatyrokat kezdtek el gyártani keményítőből, polimerekből
vagy tejsavból. Ezek egyáltalán nem tartalmaznak polietilént,
de egyelőre túl drágák, és a piac kevesebb mint 1%-át teszik
ki.
v A 2000-es sydneyi olimpia szervezői Ausztráliában képe-

sek voltak a sporteseményeken zajló étkezéssel kapcsolatos,
valamint a sportolók szállásán keletkező műanyagszemét
76%-át visszaforgatni. Biológiailag lebomló edényeket és
zacskókat használtak, amelyek ugyanannyi idő alatt rothadnak el, mint az ételhulladék – így nem kellett a szemetet

AKCIÓB

Q
Q

Észak-Amerikában és Európában használják a
műanyag szatyrok, zacskók és zsákok 80%-át – de
számuk a fejlődő országokban is egyre nő.
A Tudatos Vásárlók becslése szerint Magyarországon
naponta legalább 1,3 millió nejlon bevásárlózacskó
fogy – hogy a gyümölcsös és péksüteményes zacskókról ne is beszéljünk!

Q

A gazdag országokban felhasznált műanyagzacskók
egynegyedét Ázsiában gyártják.

Q

Az írek a mindenütt jelenlevő szatyrokat már „nemzeti
zászlóként”, a dél-afrikaiak pedig „nemzeti virágként”
emlegetik.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Próbáld ki, hogy egy hétig nem viszel haza egyetlen új műanyag szatyrot sem! Ha minden vásárló havonta csak egyetlen
szatyorral kevesebbet fogyasztana, évente többszáz millió eldobott műanyag szatyortól óvnánk meg a környezetet.
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ünneplik. Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, a Fülöpszigeteken, Tajvanon és az Egyesült Királyságban is tervezik
a zacskók betiltását vagy adóztatásuk bevezetését.

A!

MIT TEHETSZ?

4

4

Gondold meg kétszer is, hogy kérsz-e műanyag szatyrot, ha kis méretű, könnyen szállítható árut veszel!

Kérd meg kedvenc boltjaidat, hogy ezen túl ne adjanak
ingyen szatyrokat, vagy ajánljanak fel kedvezményt, ha
valaki nem veszi ezeket igénybe!

4

4

Tarts magadnál – otthon, munkahelyen és a kocsiban
– vászontáskákat, hogy mindig legyen kéznél, amikor
vásárolni mész!

Szorgalmazd a helyi törvényhozási testületeknél, hogy
vessenek ki adót a műanyag bevásárlószatyorra, vagy
tiltsák be használatukat!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

Még több infó
* A Hulladék Munkaszövetség (www.humusz.hu) az elmúlt években több akciót bonyolított a nem visszaváltható
csomagolási hulladék csökkentéséért, és folyamatosan lobbiznak a szemét mennyiségének csökkentését elősegítő
jogszabályokért. Visszaváltható termékeket népszerűsítő vászonszatyrot is rendelhetsz tőlük!
* A Grassroots Recycling Network (GRNN, kb. Népi Visszaforgató-hálózat, www.grrn.org) a természetes és az
emberi erőforrások pazarlásának csökkentése érdekében dolgoznak, végső céljuk a „nullhulladék” elvének gyakorlati
megvalósítása.
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PAPÍR

Dave Tilford, Center for a New American Dream; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

PA P Í R

LÉPJ

Vághatunk a papírból… fájdalom nélkül?
Rövid történelmének nagy részét a papír drága és ritka árucikként
töltötte. Mára viszont csaknem beborította a bolygót. A levelezőprogramok bejövő üzeneteinek kinyomtatott tartalmától kezdve pénztárcánk
bankóin át a fagyasztott vacsora csomagolásáig – mindenhol papírra
akadunk. A XX. század második felében több mint hatszorosára nőtt,
a hetvenes évek közepe óta pedig megduplázódott a világ papírfelhasználása.
A papír kb. 93%-a fából készül, és a papírgyártás felelős a világ fakitermelésének kb. egyötödéért. Egyetlen papírdarab több száz különféle
fából tartalmazhat cellulózt, amelynek rostjai együttesen több száz kilométert tettek meg, hogy az erdőtől a fogyasztóig jussanak. Noha elsősorban a kommunikációnak köszönhetjük elterjedését, a fogyasztói
társadalomban a felhasznált papír kb. fele egészen más célt szolgál – csomagolás készül belőle. A csomagolásra használt papír, továbbá a többi, gyorsan hulladékba kerülő papírfajta jelentősen hozzájárul a modern társadalom elviselhetetlen szemétözönéhez, sok ipari országban a lakossági szemét mintegy 40%-át
is kiteszi.

Tudt a d - e , ho g y
Q

Q

Q

Egy átlagos amerikai állampolgár évente 3 mázsa
papírt használ fel, egy japán 250, egy EU-polgár 180,
egy magyar pedig 95 kilót. A fejlődő országok lakói
ezzel szemben átlagban csupán évi 18 kilót használnak
el. Indiában az átlagos papírhasználat évi 4 kiló, Afrika
húsz országában pedig ez a mennyiség kevesebb mint
egy kiló.
Az ENSZ becslése szerint évi 30-40 kiló személyenkénti papírhasználat szükséges ahhoz, hogy az
írásbeliség és a kommunikáció terén kielégítsük
alapvető szükségleteinket. Ez jelentősen lecsökken,
ha számítógépet használunk, és már elvégeztük az
iskolát.
Minden tonna (új fából készült) papírhoz kb. két-három
tonna fa szükséges. A globális papírtermelés 55%-át
újonnan kivágott fából fedezik, 38%-át viszont már
visszaforgatott faalapú papírból, a maradék 7% pedig
nem fából készül.

Q

A papírgyárak a világ ötödik legnagyobb ipari energiafogyasztói, és bármely más iparágnál több vizet
használnak el termékük tonnájára vetítve.

Q

A visszaforgatott papírból készült papír 74%-kal
kevesebb légszennyeződést, és 35%-kal kevesebb
vízszennyeződést okoz. Mégis, a visszaforgatott papír
aránya a gyártásban csupán 38%-ra nőtt az 1920-as
20%-ról.

Q

Az Egyesült Államokban termelik és használják a világ
papírmennyiségének kb. egyharmadát. Az ország
délnyugati erdőiből gyártják a világ papírmennyiségének egynegyedét.

Q

Gutenberg Bibliáját, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat első és második vázlatát és Mark Twain műveinek első kiadását mind-mind kenderből készült papírra
nyomtatták. A fa csupán 1850 óta lett a papírgyártás
legfontosabb alapanyaga, előtte rongyot használtak.

PRÓ B AT É T E L M A GUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

AKCIÓB

MIT TEHETSZ?

S I K E R S Z TO R I K
v 1991-ben Németországban törvényt hoztak, amely-

ben kötelezték a csomagolóipart és a szállítókat, hogy
bizonyos csomagolóanyagokat – köztük a papírból
készülteket – fogadjanak vissza visszaforgatás vagy
újrafelhasználás céljából. Három éven belül 54%-ra nőtt
a hulladékpapír visszaforgatási aránya, miután majd 20
éven át 45% körül stagnált.

A!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Vásárolj olyan papírt, amiben legalább 30% fogyasztóktól begyűjtött és visszaforgatott papír van, és kérd meg
iskoládat vagy munkahelyedet, hogy ott is ilyen papírt
használjanak!

4

Keress olyan papírt, amit nem fából, hanem kenafból (a
hibiszkusz család levelekben gazdag fajtája), gyapotból
vagy egyéb rostból készítenek! Sok mezőgazdasági
termesztésből származó rost több rostpépet ad hektáronként, mint az ugyanakkora területre telepített fa, és
kevesebb vegyszert, gyomirtót kell hozzá felhasználni.

4

Vidd szelektív gyűjtőbe a postaládádba érkező ingyen
hirdetéseket, prospektusokat, és szólítsd fel a forrását,
hogy ne küldjön többet!

4

Csatlakozz az olyan civil szervezetek munkájához,
amelyek arra ösztönzik a regionális, országos stb.
törvényhozó szerveket, hogy jogszabályban vagy
törvényben tegyék kötelezővé a gyártók számára a
csomagolóanyagaikból származó hulladék visszavételét,
és ez vonatkozzon a prospektusok kibocsátóira is!

v Az Európai Parlament nemrég hozott határozata

szerint a tagországoknak 2008-ig kötelező lesz 60%-ra
növelni a visszaforgatott hulladékpapír arányát.

Még több infó
* Kalas György és Nagy Ildikó iskolásoknak szóló, „Az újragondolt papír” című kiadványa bemutatja a papír és a
papírgyártás történetét, környezeti hatásait. A füzet tanácsokat ad az iskolai papírhulladék kezeléséhez és a problémás
iskolaszerek kiváltásához. A kiadvány a Hulladék Munkaszövetségtől igényelhető (www.humusz.hu).
* A Kalas György által írt Szemétposta c. kiadványból megtudhatjuk, hogyan kell címünket letiltatni a kéretlen reklámleveleket küldő cégek címlistáiról. A kiadvány beszerezhető a Reﬂex Környezetvédő Egyesületnél (www.reﬂex.gyor.
hu) és a Hulladék Munkaszövetségnél (www.humusz.hu).
* Az amerikai kormány egyik lapján egy program (Web-Based Paper Calculator – Internetes Papírkiszámoló,
www.ofee.gov/gp/papercal.html) segítségével kiszámolhatjuk, milyen környezeti hatása van a különféle papírfajtáknak, az új anyagokból készített papírtól egészen a 100%-ban visszaforgatott papírig.
* A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (www.kovet.hu) „Zöld iroda kézikönyv”-e többek között az irodai
papírhasználat csökkentéséhez, környezetbarátabbá tételéhez ad hasznos tanácsokat.

Próbáld ki, vajon képes vagy-e egy hétig anélkül élni, hogy kinyomtatnád az e-mailjeidet! Ehelyett próbáld meg elektronikus
mappákban elhelyezni üzeneteidet és egyéb információkat!
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RUHA

Emma Pollin, The Green Guide; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

RUHA

S I K E R S Z TO R I K

A divat magas ára
Mindenkinek szüksége van ruhákra. A ruha megvédi testünket,
és tükrözi személyes stílusunkat is. Sajnos az ing vagy trikó, amit
hordasz, többe kerülhet, mint gondolod – a környezetnek is, meg
a munkásoknak is, akik varrják. A gyapot – a leggyakoribb ruhaanyag – szokásos termesztési módszeréhez rengeteg rovarölő szerre,
gyomirtóra és műtrágyára van szükség, amelyek közül igen sokról
tudjuk, hogy rákkeltő hatású. A ruhafestékek között is vannak mérgező anyagok, amelyekből vasalás hatására például formaldehid szabadulhat fel, ami szintén nagy valószínűséggel rákkeltő.
A világon eladott ruhák többségét szegény országokban felállított,
úgynevezett „munkásnyúzó” manufaktúrákban, „izzasztóműhelyekben” (angolul sweatshop) készítik, ahol a munkások kevesebbet
keresnek, mint ami létfenntartásukhoz szükséges, nyomorban, piszokban élnek, és gyakran még ﬁzikai vagy szóbeli erőszaknak, szexuális zaklatásnak is ki vannak téve. A
nagy divatcégeknek dolgozó gyárakból származó, első kézből jövő beszámolók gyakran megerősítik, hogy
az embereknek hetente több mint száz órát kell dolgozniuk, és a szakszervezetek működése is tiltott.
Ahogy világszerte terjed a divatos cuccok valós árának ismerete, egyre több fogyasztó – és sok cég is
– küzd a környezet- és emberkímélő módon előállított ruhákért.

Tudt a d - e , ho g y
Q

A Magyarországon árusított ruhafélék közel egyötöde
Kínából származik, ahol az átlag órabér 45-60 forintnak
megfelelő összeg körül mozog – még a márkás ruhákat előállító üzemekben is. A Kínából származó ruhák
7 300 kilométert tesznek meg, mire eljutnak hozzánk.

Q

2001 és 2004 között több mint 35 000 fővel csökkent
Magyarországon a textiliparban foglalkoztatottak
száma.

Q

2001-re az USA-ban oda jutottak, hogy egy átlagos fogyasztó évente 48 új ruhát vásárolt. A Goodwill – egy
nagy jótékonysági szervezet – szerint a fogyasztók
által kidobott ruhák mennyisége évente 10%-kal nőtt
az 1990-es években.

Q

Az indonéziai munkásnyúzókban dolgozó munkások
bére óránként mindössze harminc forinttal egyenértékű. Még Amerikában is kevesebb mint ezer forintnyit
kap a munkás a húszezer forintnak megfelelő össze-

v Noha a kendertermesztés az USA-ban tiltott, Európában

v A biogyapot termesztése a világ gyapottermesztésének
csupán 0,03%-át teszi ki, de ez az arány egyre nő. Egy
egyiptomi farmon a biotermesztés bevezetése óta a föld
termelékenysége több mint harminc százalékkal nőtt, és mindenféle szintetikus vegyi anyag használata nélkül dolgozzák
fel a szálat textillé.
v 2001-ben 55 ruhaipari cég megalapította az Organic
Exchange (Biokereskedés) nevű hálózatot. Céljuk, hogy a
következő tíz évben elterjesszék a biogyapot használatát.
A www.organicexchange.org oldalon cégnév és típus
szerint kereshető adatbázist találsz a biogyapotból készült
termékekről.

LÉPJ

és Ázsia nagy részén megengedett, és 1998-ban Kanadában
is legalizálták. A biogyapjú és biolenvászon is népszerű alternatíva azoknak, akik természetes módon akarnak ruházkodni.

v A ruhamanufaktúrákban dolgozó munkások lehetetlen

életkörülményeinek javítását célul kitűző, egyre szélesedő,
világméretű mozgalom már sok cégről kiderítette, hogy
munkásnyúzókban dolgoztat. Az USA-ban diákaktivisták
követelték, hogy egyetemük kizárólag igazoltan „nyúzásmentes” forrásból vásároljon ruházatot. Vannak új cégek is, mint
pl. az American Apparel vagy a SweatX, amelyek élen járnak
a ruhaiparban a méltányos kereskedelem felé vezető úton.

AKCIÓB

MIT TEHETSZ?

A!

4

Ajándékozd jótékonysági szervezeteknek, vagy add be
turkálóba azokat a ruhákat, amik már nem kellenek, és
vásárolj olcsó használt ruhát turkálóban!

4

Írj levelet a termékeiket munkásnyúzókban gyártató cégeknek és értesítsd őket, hogy addig nem számíthatnak
a te forintjaidra és ajánlásodra, amíg fel nem hagynak a
munkásnyúzó üzemek alkalmazásával!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Kerüld azokat a márkákat, amelyekről köztudott, hogy
munkásnyúzókban készülnek! Gyártóikról bővebb információt találsz angol nyelven a www.sweatshopwatch.
org oldalon.

4

Vásárolj Magyarországon vagy legalább Európában készült ruhákat, ezzel is a helyi textilipart és az ott dolgozó
munkások boldogulását támogatod!

gért piacra dobott ruha elkészítéséért.

Q

Egy átlagos gyapot-poliészter keverékből készült póló
gyártása során kb. negyedannyi szennyező anyagot
és kb. tízszer annyi szén-dioxidot bocsátanak ki, mint
a póló súlya.

Q

Minden egyes 100% biogyapotból készült póló vásárlásával megspórolunk 150 grammnyi mezőgazdasági
vegyszert.

Q

Magyarországon is vannak már biogyapjút előállító
termelők. A birkák, amelyek gyapját felhasználják,
kizárólag organikus füvet legelésznek. Sajnos a
biogyapjúnak itthon még nincs hivatalos minősítő
rendszere.

Q

A kender, amiből már legalább 12 000 éve készítenek
ruhákat és más termékeket, tartalmazza a létező
legerősebb és leghosszabb lágy szálat, és ellenáll a
legtöbb kártevőnek és gyomnak.

PRÓBATÉTE L M A GU N K NA K É S M Á S O K NA K

Ha legközelebb ruhát veszel, nézd meg a címkét! Tudakozódj arról, hol és hogyan gyártják a kiválasztott árucikket vagy
márkát! Vásárolj méltányos kereskedelemre és/vagy biotermesztésre épülő cégektől, vagy hagyd ott a bevásárlóközpontot, és
menj a turkálóba!

Még több infó
* A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Kht. gyapjúfeldolgozó műhelye
biotextíliákat állít elő, amelyekből többek között pulóvereket, sapkákat készítenek. A 06-48/435-016-os telefonszámon
vagy az okogomor@t-online.hu e-mail címen kérheted katalógusukat.
* A pécsi Retextil Manufaktúra (www.retextil.hu) „Ökológiai és humán újrahasznosító program”-ot indított a
Magyarországon keletkező évi több tízezer tonna textilhulladék újrahasznosítására. A használt textíliákból sodrott
rongyfonalból kendőt, szoknyát, sapkát, táskát készítenek. A kezdeményezés előnyben részesíti a fogyatékkal élők, a
nagycsaládosok és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.
* A Global Exchange (kb. Globális Kereskedelem, www.globalexchange.org) nemzetközi emberi jogi szervezet; a
környezeti, politikai és társadalmi igazságosságot segíti elő az egész világon, így a ruhaiparban is.
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* A BehindtheLabel.org (A Címke Mögött, www.behindthelabel.org) nevű szervezet információval szolgál a ruhaiparban tapasztalt munkajogi visszaélésekről, és ötleteket ad a fogyasztónak, hogy hol lehet „nyúzásmentes” ruházati
cikkekhez jutni.
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SZÁMÍTÓGÉP

Radhika Sarin, Earthworks; dr. Haraszti Anikó Tudatos Vásárlók Egyesülete

SZÁMÍTÓGÉP
Amikor a számítógépből veszélyes hulladék lesz
Napról napra nő a számítógépes hálózatokra csatlakozók száma:
úgy tűnik, az elektronika a világ leggyorsabban növekvő iparága.
A számítógépek lehetővé teszik, hogy sokkal több információt szerezzünk sokkal gyorsabban, mint eddig bármikor, de tudatában
vagyunk-e annak, hogy e gépek mindegyike mérgező anyagokat is
tartalmaz? Az úgynevezett „tiszta terekben” – a gyárak fokozottan
tisztán tartott és felügyelt gyártóterületein, ahol a kártyákat, alaplapokat, mikrochipeket gyártják – dolgozó munkások sokféle, adott
esetben rákot, vetélést vagy születési rendellenességet okozó vegyszernek vannak kitéve. Ezek az üzemek emellett hatalmas menynyiségű vegyi szennyezőanyagot bocsátanak ki: az ilyen csúcstechnológiával dolgozó gyárak körül általában súlyosan szennyezett a
talajvíz.
Ha a számítógépünket mindig a legújabb modellre cseréljük le, egy globálisan egyre súlyosbodó problémához: az e-hulladék (elektronikai iparágakból származó hulladék) keletkezéséhez járulunk hozzá. Noha
nemzetközi egyezmények tiltják a veszélyes hulladékkal való kereskedelmet, az Egyesült Államokból és
egyéb ipari országokból sok régi számítógép érdekes módon Ázsiában és más helyeken köt ki – ún. „viszszaforgató” üzemekben. A vizsgálatok szerint ezekben a munkásokat és a környezetet számos halálosan
mérgező toxinnak teszik ki, amelyek károsítják a központi idegrendszert, a belső elválasztású hormonokat,
befolyásolják az agy fejlődését, és roncsolják a különféle szerveket.

S I K E R S Z TO R I K

elektronikus cikkek gyártóit, hogy szüntessék be a veszélyes
anyagok használatát, és vállaljanak felelősséget az e-hulladék visszavételéért és visszaforgatásáért.

v 1993-ban Bill Clinton amerikai elnök rendeletben írta elő,
hogy a szövetségi minisztériumok és hivatalok csak olyan
számítógépes felszerelést vásárolhatnak, amely megfelel az
amerikai kormány Energy Star (Energiacsillag) programjában
leírt energiahatékonysági jellemzőknek. Legfőképp e rendelet
hatására megnőtt igénynek köszönhető, hogy ma már a
monitorok 95%-a, a számítógépek 80%-a és a nyomtatók
99%-a megfelel az Energy Star szabványnak.

v 2005 őszétől Magyarországon is biztosítani kell a lakos-

ság részére a leselejtezett elektronikus eszközök térítésmentes visszavételének lehetőségét, valamint ki kell építeni a
készülékek gyártói által finanszírozott begyűjtés, kezelés,
hasznosítás és hulladéklerakás rendszerét.

v Az IBM-nek már 1989 óta van számítógép-visszavételi
programja.

v 2002-ben az EU két irányelvet fogadott el a kiterjesztett

gyártói felelősségre vonatkozóan. Ezek arra kötelezik az

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

AKCIÓB

A!

4

Hasznosítsd újra a régi számítógépeket: ajándékozd őket
olyan civil szervezeteknek, amelyeknek még megfelelőek a kisebb teljesítményű gépek, vagy hasznosítani
tudják az alkatrészeket!

4

Írj az elektromos termékeket gyártó cégeknek, és kérd
őket arra, hogy vállaljanak teljes körű felelősséget
termékeikért azok egész életciklusa alatt!

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Számítógép vásárlásakor keresd az energiahatékonyságra utaló címkét!

4

Vásárolj könnyen bővíthető számítógépet, hogy a
technológia fejlődésekor ne kelljen teljesen új gépet
vásárolnod!

PRÓBATÉTE L M A GU N K NA K É S M Á S O K NA K

Tud t a d - e, h o g y
Q

Egyetlen évtized alatt ötszörösére nőtt a személyi
számítógépek száma a világon – az 1988-as 105 millióról 2002-re több mint félmilliárdra. Magyarországon
2003-ban a családok 26%-a rendelkezett minimum
egy számítógéppel. Az országban közel 1,2 millió
személyi számítógép van, ebből évente 100 ezer kerül
kidobásra, ezzel körülbelül 70 ezer tonna e-hulladék
keletkezik.

Q

A számítógépek és tartozékaik ára az USA-ban 1997
óta 81%-kal csökkent. Ez a nagyobb teljesítményű
kártyáknak/processzoroknak köszönhető, illetve az
alacsony munkabérek, és a környezeti károk másokra
való áthárítása tette lehetővé.

Q

Egy 2 grammos mikrochip gyártásához szükséges
másodlagos anyagok mennyisége 630-szorosa
a mikrochip súlyának, míg egy autó gyártásához
szükséges anyagok csupán a végtermék súlyának
kétszeresét teszik ki.

Q
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A Kaliforniai Santa Clara megyében, a félvezetőipar
szülőhelyén több mérgező szemétlerakó található,
mint bármely más megye területén az USA-ban.

Q

Egy átlagos katódcsöves számítógép-monitor 2-4
kilogramm ólmot tartalmaz, de van benne foszfor, bárium és hexavalens króm is. Található egyéb mérgező
anyag is a számítógépben: kadmium a chip ellenállásokban és a félvezetőkben, berillium az alaplapban
és a kártyákban, valamint brómalapú égésgátlók az
áramkörökben és a műanyag házakban.

Q

Az amerikai kormány kutatóinak becslése szerint az
USA-ban valaha értékesített számítógépek háromnegyed része pincékben vagy irodai raktárakban hever
használatlanul, arra várva, hogy hulladékba kerüljön.
2005-ben valószínűleg kb. 63 millió személyi számítógépet „nyugdíjaznak” – ez azt jelenti, hogy minden
egyes piacra dobott számítógépre egy kidobott esik.

Q

Az Egyesült Államokban visszaforgatásra begyűjtött
e-hulladék 50-80%-át Ázsiába küldik (főleg Kínába,
Indiába és Pakisztánba), ahol a bontóban dolgozó
munkások mérgező füstöknek és légzőszerveket izgató
vegyszereknek, továbbá egyéb egészségre veszélyes
anyagoknak vannak kitéve.

Ne dobd ki elektronikus készülékeidet egyszerűen a szemétbe! Sok gyártó (esetleg némi díjazás fejében) visszaveszi termékeit! Járj utána, hová küldheted a régi számítógépet, mobilt és egyéb tartozékokat! Emellett buzdítsd a gyártókat a kiterjesztett
termékfelelősség felvállalására, és arra, hogy ne szállítsák termékeiket olyan országokba, ahol nem garantáltak a megfelelő
munkabiztonsági körülmények, így a termékek szétszerelése és újrafeldolgozása során ártalmas hatások érhetik a munkásokat
és a környezetet.

Még több infó
* A www.elektrohulladek.hu honlap részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy Magyarországon a számítógépek mely
alkatrészeit gyűjtik vissza, valamint pontos címek, elérhetőségek szerepelnek a visszavételi helyekről.
* A Silicon Valley Toxics Coalition (Szilikon-völgyi Mérges Szövetség, www.svtc.org) kutatást folytat és
információt nyújt a csúcstechnológiai iparágak gyors növekedése által okozott egészségügyi és környezeti károkkal
kapcsolatosan, továbbá lobbitevékenységet és egyéb akciókat is folytat az ügyben.
* A Hulladék Munkaszövetség (www.humusz.hu) azt hirdeti, hogy a gyártó cégek, a kormányok és az emberek
külön-külön és együttesen is vállaljanak felelősséget a hulladék kezeléséért.
* A Computer Take Back Campaign (Mozgalom a Számítógépek Visszavételéért, www.computertakeback.com)
azon munkálkodik, hogy a számítógépgyártók biztonságosabb gépeket tervezzenek, gyártsanak, és folytassanak viszszaforgatást.
* Az Európai Környezetvédelmi Hivatal (European Environment Bureau) „Waste from Electrical and
Electronic Equipment” (Elektronikus és elektromos készülékekből származó hulladék) c. honlapján (www.eeb.
org/activities/waste/WEEE/Index.htm) hátteret nyújt a számítógépek és egyéb elektromos készülékek környezetvédelmi hatásával foglalkozó regionális erőfeszítéseknek.
* A Basel Action Network (Bázeli Akcióhálózat, www.ban.org) a gazdag és a szegény országok közötti toxikus
hulladékok és technológiák kereskedelmét ellenző aktivisták nemzetközi hálózata.
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SZAPPAN

Mindy Pennybacker, The Green Guide; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

S Z A P PA N

LÉPJ

Antibakteriális? Légy dörzsölt!
A történelem legnagyobb részében az ember úgy szabadult meg a baktériumoktól, hogy a felszíni piszkot és zsírokat-olajokat csúszóssá tette, hogy le
tudja dörzsölni, majd öblíteni. A második világháború óta viszont a hagyományos recepthez mindenféle emberalkotta vegyszert kezdtek keverni. Ma a
gyártók a folyékony szappanokhoz, tusfürdőkhöz, mosogatószerekhez, mosószerekhez és egyéb tisztítóanyagokhoz illatanyagokat és egyéb összetevőket adagolnak, többek között „bacilusmentességet” biztosító „antibakteriális”
fertőtlenítőanyagokat – és buzgón hirdetik, hogy ez miféle előnyökkel jár.
Csakhogy a tudományos kísérletek azt mutatják, hogy az antibakteriális
szappan-, mosogatószer- és mosószerfajták nem feltétlenül hatékonyabbak
a kórokozók elleni harcban. Ugyanakkor nagymértékben hozzájárulnak a
gyógyszereknek ellenálló baktérium- és vírustörzsek, halálos „szuperbaktériumok” kifejlődéséhez. Ennek következménye az, hogy sok antibiotikum
és egyéb olyan vegyület, amelyet életünket fenyegető fertőzések – mint pl. a
malária vagy a tuberkulózis – ellen használunk, már nem olyan hatásos, mint
azelőtt. Ráadásul a baktériumok ellen az antibakteriális szappan- és mosogatószerfajták semmivel sem hatékonyabbak, mint az egyszerű, hagyományos
szappan és a víz.

Tudt a d - e , ho g y
Q

Q

Q

Noha ezeket az anyagokat a tisztítószereken
„antibakteriálisként” tüntetik fel, helyesebb lenne
őket „antimikrobiálisnak” nevezni, mivel nemcsak a
baktériumokat ölik, hanem a vírusokat is.
Becslések szerint 2008-ra hatmilliárd dolláros üzletté
válik a világ szappanpiaca. A bővülés Ázsiában a
leggyorsabb, ahol a dúsított szappanfajták – köztük az
antibakteriális szappanok és mosogatószerek – iránti
igény is egyre nő.
A triklozán, az antibakteriális szappanféleségek legnépszerűbb hatóanyaga úgy hat, hogy a baktériumok
sejtfalainak enzimjeit pusztítja el, így azok képtelenné
válnak a szaporodásra; pontosan ugyanazt az enzimet

AKCIÓB
A!

S I K E R S Z TO R I K
v A növekvő gyógyszer-rezisztencia elleni küzdelem
keretében több szervezet, köztük az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) és az Alliance for the Prudent
Use of Antibiotics (Szövetség az Antibiotikumok Meggondolt Használatért), világszintű kampányt indított a
baktériumölő vegyületek helytelen használata ellen,
hogy tájékoztassák a lakosságot, az egészségügyi
dolgozókat és a gyártókat erről a problémáról.
v A tisztálkodószerekben használt ftálsavak kimosódhatnak egyes termékekből, és így bekerülhetnek
az emberi szervezetbe, ami azért veszélyes, mert több
közülük befolyásolja a hormonrendszer működését. A
műanyagiparban is használt anyagot az EU-ban már
betiltották a 3 év alatti gyermekek részére gyártott
játékokban.

MIT TEHETSZ?

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Ne vásárolj olyan szappant, higiéniai vagy egyéb terméket – ideértve a fogkrémet, a kozmetikai anyagokat, a
szőnyegeket, műanyag konyhafelszereléseket, szivacsot
és még a játékokat is –, amelybe triklozánt vagy egyéb
fertőtlenítő vegyületet tettek! Buzdítsd barátaidat, családtagjaidat és munkatársaidat is, hogy ők se vegyenek
ilyet!

4

Mosd meg a kezed – alaposan dörzsölve – közönséges
szappannal és meleg vízzel, mielőtt ételt készítenél, és
vécéhasználat után! Még mindig ez a leghatékonyabb
mód a megfázások és az ételekkel terjedő betegségek
kivédésére.

4

Bátorítsd az orvosodat és egyéb egészségügyi dolgozókat, hogy alkoholos kéztisztító zselét használjanak a
baktériumok terjedésének gátlására az antimikrobiális
termékek helyett!

4

Szólítsd fel a szupermarketet és háztartási boltot, hogy
ne tartson antibakteriális termékeket, és tájékoztassa is
a vásárlókat az ezekkel járó kockázatokról!

támadja tehát, mint az izoniazid nevű antibiotikum,
amit a tuberkulózis ellen használnak.

Q

Q

Amerikában a folyékony szappanféleségek 75%-a,
valamint a szilárd szappanok majd 30%-a tartalmaz
triklozánt vagy egyéb fertőtlenítőszert, amelyeknek
elterjedése összeköthető a rezisztens (antibiotikumoknak ellenálló) baktériumok és vírusok megjelenésével.
Egy 2002-es amerikai kutatás megállapította, hogy az
antibakteriális szappanokból, tusfürdőkből és egyéb
tisztítószerekből származó triklozan a szennyvízben is
kimutatható aktív összetevőként, és a folyókba ömlő
szennyvíz egy-két algafajt már végleg kipusztított a
vizekből.

PRÓBATÉTE L M A G U N K N A K É S M Á S O K N A K

Tölts fél órát azzal, hogy otthonodban megkeresed az összes olyan terméket, amely antibakteriális (vagyis antimikrobiális)
anyagokat tartalmaz – különösen a kézmosó szappanok, a mosogatószerek és a vécétisztítók címkéit böngészd át! Amikor
legközelebb vásárolni mész, cseréld le ezeket közönséges szappanra vagy egyszerűbb tisztítószerekre, amelyekben nincsenek
ilyen anyagok! Ha nem találsz ilyet a boltban, szólj az üzletvezetőnek, hogy tartson ilyeneket!

Még több infó
* Magyarországon a WWF, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége képviseli azt a nemzetközi kampányt, amelynek célja többek között a tisztálkodószerekben található káros vegyi anyagok mennyiségének
csökkentése. (www.wwf.hu/detox)
* Az Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (Szövetség az Antibiotikumok Meggondolt Használatért, www.tufts.
edu/med/apua) fogyasztóknak és orvosoknak nyújt információt az antibiotikum-rezisztens bacilusokról és a baktériumölő vegyületekről.
* Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) antibiotikum-rezisztens bacilusokról szóló linkekkel, jelentésekkel, hírekkel szolgál, és tájékoztat a fontosabb eseményekről az alábbi honlapon: www.who.int/health_topics/drug_resistance/
en.
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TISZTÍTÓSZEREK

Brian Halweil, Worldwatch Intézet; Ferenczi István, Tudatos Vásárlók Egyesülete

TISZTÍTÓSZEREK
Mi rejlik a csillogás mögött?

S I K E R S Z TO R I K

Mindenki szereti, ha tiszta az otthona, de kevesen szeretnek takarítani. Ráadásul gyakran veszélyes anyagok keverékét használjuk arra, hogy
a fürdőszobát csillogóvá varázsoljuk, vagy a parkettát kifényezzük. A
parkettalakkok nitrobenzént és egyéb éghető mérgeket, a mosogatószerek pedig gyakran olyan foszfátokat tartalmaznak, amelyek szennyezik
a talajvizet, a mosószerben pedig klórmész és egyéb korrodáló anyagok
vannak. Ezeket a szereket elzárjuk a kamrába, a fürdőszobai szekrénybe,
hogy a gyerekek ne férjenek hozzájuk, azt viszont nem gondoljuk át, milyen hatásuk van saját testünkre.

v A Greenpeace Magyarország kampányának eredményeként a DM áruházlánc ígéretet tett az MDGN-t
(metildibromo-glutaronitril) tartalmazó árucikkek forgalomból való kivonására. Az allergiát és bőrgyulladást kiváltó
MDGN Európában a leggyakrabban használt kozmetikai
tartósítószer: leggyakrabban babaápolókrémekben, arc- és
kézkrémekben, arclemosókban, naptejekben és tusfürdőkben
fordul elő.

Noha segítenek a por és a kosz eltávolításában, sok modern tisztítószer irritálja a bőrt, a szemet
vagy a tüdőt. Toxikus maradványanyagokat hagynak hátra, vagy elszennyezik a vizet, amikor leöblítjük
őket a csatornába. Pedig a tiszta otthon nem feltétlenül követeli meg a mérgező szerek használatát. Manapság több cég gyárt „zöld” tisztítószereket, amelyek nem toxikusak, és biológiailag lebomlóak. Sőt házilag is
készíthetünk ilyeneket olyan ártalmatlan anyagokból, amelyek egyébként is előfordulnak a házunk táján.

Tud t a d - e, h o g y
Q

Q
Q

Q

A vegyi anyagokkal szennyezett levegő, víz, termékek
és lakókörnyezet nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy folyamatosan nő az allergiás és rákos megbetegedések száma. Eddig úgy becsülték, hogy a betegségek maximum 2,5%-ánál mutatható ki kapcsolat,
a legújabb kutatások szerint azonban a vegyi szenynyezések miatt kialakuló betegségek (pl. rák, asztma,
allergia, leukémia, terméketlenség/meddőség) aránya
minimálisan 2,5%, de nem kizárt, hogy a 25%-ot is
elérheti! Vagyis minden negyedik megbetegedésben
szerepet játszik!
A beltéri légszennyezés több felmérés szerint is a légúti megbetegedések fő okozója, illetve nagymértékben
hozzájárul egyéb betegségek kialakulásához is.
Magyarországon a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium irányításával készülő Kémiai Biztonság
Nemzeti Profil szerint időről időre forgalomba kerülnek
az egészséget súlyosan veszélyeztető termékek,
amelyek nehezen felderíthető, tömeges, járványszerű
és szórványos mérgezési eseteket egyaránt okoznak.
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
szerint a magyarországi mérgezési esetek száma
évente 8 000 és 12 000 közé esik, és ebből több száz
halálos kimenetelű. A mérgezések okai között szerepelnek véletlen, baleseti mérgezések (sajnálatosan

2003-ban Magyarországon a rákkeltő anyagoknak
kitett munkavállalók száma 11 804 volt, és a foglalkozási eredetű allergiás megbetegedések többségét is
vegyi anyagok okozták.

Q

Szervezetünk nap mint nap több tízezer ismeretlen
hatású vegyülettel érintkezik. Az Európai Kémiai
Bizottság 1998-ban nyilvánosságra hozta, hogy a
tömeges mennyiségben használt vegyi anyagok 80%át sosem vizsgálták meg abból a szempontból, hogy
nem rákkeltő hatásúak-e, illetve okoznak-e károsodást
a szaporodásban vagy az utódokban.

Q

2003 decemberében a WWF vérmintát vett 47
személytől, akik Európa 17 országából érkeztek. Az
önkéntes véradók között volt az Európai Parlament 39
képviselője, és 4 megfigyelő a csatlakozó országokból, köztük Magyarországról. A vérmintákban
5 vegyületcsoportból származó, 101 mesterséges
vegyszer jelenlétét vizsgálták (szerves klórtartalmú
peszticidek, mint például a DDT; poliklórozott bifenilek;
brómtartalmú tűzgyulladást gátló szerek; ftálsavak és
nagy fluortartalmú vegyületek). Minden egyes vizsgált
személy vérében nagy számban találtak nem lebomló,
a szervezetbe beépülő mérgező vegyületet, mind az 5
csoportból. A keresett 101 vegyszerből 76-ot kimutattak a mintákban.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Gyűjtsd össze barátaidat egy Föld-barát tavaszi nagytakarításra! Ennek során helyettesítsd a hagyományos tisztítószereket
olyan termékekkel, amelyek biológiailag lebomlóak, és biztonságosak a gyermekekre (meg a kutyákra, macskákra, madarakra
stb. is) nézve! Ilyen termékeket találhatsz bioboltokban, az interneten vagy katalógusokban.
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v A kaliforniai Santa Monica polgármesteri hivatala már
1994-ben kevésbé mérgező termékekkel helyettesítette a
megszokott tisztítószereket 17 termékcsoportból 15-ben:
ezzel másfél tonna mérgező anyag megvételét küszöbölték
ki, és az éves költségeiken is 5%-ot spóroltak.
v A Hetedik Generáció (Seventh Generation) nevű,

természetes árukat forgalmazó bolthálózat szerint az USAban a természetes háztartási tisztítószerek piaca mára évi
százmillió dolláros üzletté fejlődött. Ez a teljes piac csupán
egy százalékát jelenti, de az elmúlt öt év során évente 18 és
25% közötti növekedést tapasztaltak.

v Már legalább tizenegy amerikai állam megtiltotta, hogy

foszfáttartalmú mosószereket és tisztítószereket áruljanak
határain belül, noha az alapanyagok legálisak maradnak
az ország jórészében. Más államok, városok, megyék
még tovább mentek: nemcsak, hogy betiltottak bizonyos
termékeket, de meg is követelik a szennyezést nem okozó
tisztítószerek használatát.

LÉPJ

MIT TEHETSZ?

nagy számban), és bizonyos munkakörökkel járó vegyi
anyagokkal való érintkezés is.

Q

v Magyarországon is kaphatóak 98%-ban biológiailag
lebomló tisztítószerek, például a Frosch termékcsalád tagjai.

4

4

v Biztatóan terjed a természetes anyagokat tartalmazó
potpourri (illatzsák) használata a szintetikus légfrissítők
helyett.

AKCIÓB

A! – ez kiváló zsíroldó a sütő tisztításához.

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4

Tarts otthon olyan anyagokat, amelyeket sokféle tisztítási célra felhasználhatsz! Szappan, víz, szódabikarbóna,
ecet, citromlé, bórax (nátrium-tetraborát) és durva
dörzsi segítségével elvégezheted a legtöbb háztartási
tisztítási feladatot.

Ha nagyritkán mégis muszáj veszélyes anyagot használnod, használj olyan keveset, amennyire csak lehet, és
úgy szabadulj meg tőle, hogy minimális kárt okozz – pl.
vidd el veszélyeshulladék-gyűjtő udvarba vagy az ilyen
anyagokat kezelő központba!

4

Ha tisztítószereket, háztartási vegyi anyagokat vásárolsz, lehetőleg kerüld azokat, amelyeken veszélyességi
fokozatot jelölő embléma van! Válassz enyhébb hatásút!

4

A vegyi anyagoktól mentes modern, „csúcstechnológiás” takarítás alapjául a mikroszálas, speciális szövésű
textilkendő szolgál, amelynek szálait apró hurkokká és
horgokká szövik. A víz fellazítja, a milliónyi kis hurok és
horog éles széle eldarabolja, az anyag pedig foglyul ejti a
szennyeződést, ezáltal mellőzhetővé válik a tisztítószer. E
technológia alkalmazása egyszerű, hatékony, és 95%-os
vegyiagyag-megtakarítás érhető el általa.

A szokásos lefolyótisztító helyett – amely valószínűleg
nátronlúgot vagy sósavat, kénsavat tartalmaz – próbáld
ki, hogy boldogulsz, ha félcsészényi szódabikarbónát,
majd félcsészényi tömény ecetet öntesz az eltömődött
lefolyóba! Takard le, amíg bugyborékol és sistereg, majd
forrásban levő vízzel öntsd le!

4

Hatékony ablaktisztítót nyerünk, ha fehér ecetet fele-fele
arányban keverünk vízzel!

4

A penészfoltok eltüntetésére jó a citromlé vagy a fehér
ecet sóval keverve.

4

Készíts pasztát szódabikarbónából, sóból és forró vízből

Még több infó
* A Tudatos Vásárló magazin (www.tudatosvasarlo.hu) Adatbázis rovatában megtalálhatod azoknak a bioboltoknak a
listáját, amelyek környezetbarát, biológiailag is lebomló tisztítószereket forgalmaznak.
* Az Ökoszolgálat Alapítvány honlapján (www.okoszolgalat.hu) zöld praktikákat találhatsz a környezetkímélőbb
tisztításhoz.
* A Tudatos Vásárló magazin (www.tudatosvasarlo.hu) Csináld magad! rovatában cikkeket olvashatsz a környezetbarát háztartás kialakításáról.
* Könczey Réka és S. Nagy Andrea Zöldköznapi Kalauz c. könyvében, vagy Szabó Krisztina és Szűcs Boglárka Zöld
nagyokos c. füzetében naprakész, gyakorlati ötleteket találhatsz a háztartási vegyi anyagok kiváltására, egyszerű tisztítószerek használatára.
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VILÁGÍTÁS

VILÁGÍTÁS

Marycel Tuazon, American Council for an Energy-Efficient Economy; Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete

Kapcsolj át, és mentsd a bolygót!
A fény alapvető szerepet játszik az életünkben. Legtöbb napi tevékenységünkhöz világosság szükséges – fényben érezzük magunkat biztonságban és kényelmesen. A világ legtöbb háztartásában hagyományos izzóval, vagyis villanykörtével világítanak. Az izzó olcsó, kezelése könnyű,
azonban nem túl hatékony fényforrás: az energia 90%-át közvetlenül
hővé alakítja, és csak kb. 10%-át fénnyé.
Az átlagos magyar háztartásban igen sok elektromosságot fogyasztanak a fényforrások: a háztartás teljes fogyasztásának kb. 13%-át. Amenynyiben az elektromosságot szén elégetéséből nyerjük – Magyarországon
ez az elektromos energia körülbelül 30%-a –, minden egyes kilowattóra energia előállításakor kb. egy
kilogramm szén-dioxid keletkezik. A szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok felhalmozódása az atmoszférában fokozza a globális éghajlatváltozást, ami az előrejelzések szerint egyre gyakoribb viharokkal,
szárazsággal, fertőző betegségek terjedésével, a tengerszint emelkedésével és egyéb, az emberre és a Föld
többi élőlényére ártalmas hatásokkal jár.

Tudt ad- e , ho g y
Q

Q

Az USA elektromosenergia-fogyasztásának mintegy
34%-a világításra megy el, Magyarországon ez csupán
1-2%. Az eltérés valószínű oka, hogy Amerikában
– állítólag a betörések megelőzésére – az összes
középületben és iskolában éjjel-nappal ég a villany.
A kompakt fénycső, más néven energiatakarékos
égő az izzó energiatakarékos alternatívája – ez
harmadannyi elektromos energia felhasználása mellett
ugyanannyi fényt bocsát ki, és élettartama kb. tízszer
hosszabb. Egy kompakt fénycső teljes élettartama
alatt akár 8000 Ft-ot is megspórolhat a családnak.
Magyarországon az energiatakarékos égőt olykor
energiatakarékos izzó néven hozzák forgalomba, de
technikailag nem izzóról, hanem fénycsőről van szó.

Q

Ha a szénből nyert elektromosságból indulunk ki,
minden egyes energiatakarékos égő mintegy 600
kiló szén-dioxid és 10 kiló kén-dioxid kibocsátását
takarítja meg.

Q

Ha minden háztartás energiatakarékos égőre cserélné
leggyakrabban használt lámpáiban a hagyományos
izzót, a világításra fordított elektromos költségeket a
felére csökkenthetnénk.

Q

Noha a neonlámpa is energiát takarít meg, veszélyes
hulladékként kell kezelni, mivel higanyt tartalmaz,
ami nem lebomló, különösen mérgező vegyület, és
felhalmozódhat a halak,a vadállatok vagy az ember
szervezetében.

PRÓ B AT É T E L M AGUNKNAK ÉS MÁSOKNAK

Kérdezd meg energiaszolgáltatódat, milyen energiaforrásból látják el a környék világítását! Nézz utána, hogyan hat az elektromos energia termelése a belélegzett levegő és az ivóvíz minőségére, az emberek megélhetésére és a környéken lakó állatok
élet(ter)ére? A szerzett információkat oszd meg a családdal, barátaiddal, kollégáiddal vagy iskolai társaiddal. Bátorítsd őket,
hogy fogják vissza a világításra fordított energiafelhasználásukat!
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S I K E R S Z TO R I K

LÉPJ

AKCIÓB
A

v Gödöllő városában a város utcáit és tereit megvilá-

gító elavult higanygőz lámpákat kompakt fénycsövekre
cserélték le. A világítás jobb lett, és a város energiaköltsége 46%-ra csökkent. Budapesten is történtek
hasonló próbálkozások, amelyek hatására a város
közvilágítási költségei egyharmaddal visszaestek.

MIT TEHETSZ?

E G Y- K É T E G Y S Z E R Ű T I P P

4
4

v 1980 és 2001 között majdnem tizenháromszorosára

nőtt az energiatakarékos égők (kompakt fénycsövek)
értékesítése: világszerte kb. 606 millió darabot adtak
el addig.

v A kínai kormány 1996-ban indította el Zöld Fény
nevű programját, amelynek célja az energiatakarékos
termékek használatának népszerűsítése. 1999-ben
több kínai tartományban végzett felmérések szerint a
háztartások 60%-ában volt már legalább egy kompakt
fénycső – ez jelentős növekedés a korábbi 10 százalékhoz képest.

!

Kapcsold le a lámpát, ha nem használod!
Ha legközelebb kiég az egyik gyakran használt körte,
cseréld ki – lehetőleg alacsony higanytartalmú – energiatakarékos égőre!

4

Csökkentsd a mesterséges világítást ott, ahol sok a
természetes fény!

4

Használj helyi világítást olyan feladatokhoz, amelyekhez
koncentrált fényforrás kell – pl. olvasás, munkaasztalnál
végzett munka –, ahelyett, hogy az egész helyiséget
bevilágítanád!

4

Buzdítsd barátaidat és ismerőseidet, hogy kövessenek!

v A brazil fogyasztók már több mint 48 millió
energiatakarékos égőt vásároltak, mióta a kormány
1985-ben beindította az országos energiatakarékossági programot. Ennek eredményeképpen Brazíliának
sikerült elkerülnie a világítási célú elektromos áram
felhasználásában előrejelzett 12%-os növekedést.
v Az Egyesült Államok nyugati részén üzleti és szol-

gáltatói partnerprogramok támogatták az energiatakarékos égők értékesítését. 2000 és 2001 között 4%-kal
nőtt az értékesítési arány Kaliforniában, és 10%-kal az
északnyugati partvidéken.

Még több infó
* Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala és Energiaügyi Minisztériuma Energy Star elnevezésű közös
programjának (www.energystar.gov) célja az energiatakarékos világítás és berendezések terjedésének elősegítése. Az
Energy Star szabványát nemrég az Európai Bizottság is átvette, így globális energiahatékonysági címkévé vált (www.
okocimke.kvvm.hu).
* Az európai fogyasztókat a német Kék Angyal program (www.blauer-engel.de) látja el információval arról, hogy
milyen termékek bánnak takarékosabban az energiával, ideértve a világítást is.
* A győri Reﬂex Környezetvédő Egyesület „Kikapcsolva – kevesebb költség, tisztább környezet” c. kiadványában
hasznos információkat találunk a takarékos és környezetbarát világítás kialakításához. (www.reﬂex.gyor.hu)
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Tudod már, mi jó cucc és mi nem? Töltsd ki
a tesztet, és állapítsd meg, mennyi az öko-IQd! Sok szerencsét!
1. Mitől kétszer-ötször szennyezettebb a levegő egy átlagos otthonban a kinti levegőhöz képest?
2. A poliészterrel kevert gyapotból készült
trikó gyártása során mely szennyező anyagból kerül a trikó súlyának tízszerese a levegőbe?
3. Milyen növényt használtak tizenkétezer
évig ruha készítésére? (Magyarországon ma
főként kötelet és madzagot gyártanak belőle, Amerikában pedig betiltották a termesztését.)
4. Mi a környezetvédelem és a társadalmi
felelősségvállalás tekintetében legjobb kávé
három ismertetőjegye?
5. Melyik a világ leggyorsabban növekvő
energiaforrása?
6. Mennyi higany elegendő egy húszhektáros tó halainak megmérgezéséhez?
7. Sorolj fel két lehetőséget a háztartási vízhasználat csökkentésére!
8. Mi a legegyszerűbb módja az energiatakarékosságnak?
9. Miféle égő tart tízszer tovább, mint a hagyományos izzó?
10. Miből származik a világ metántermelésének (ez a gáz erősen fokozza az üvegházhatást) 16%-a?
11. Milyen egészségtelen mellékhatást kockáztatsz, ha antibakteriális szappannal mosol kezet?
12. Hány tonna fa szükséges egy tonna papír
előállításához?
13. Ha kevesebb húst eszünk, akkor egyúttal
mely erőforrással takarékoskodunk?
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14. Milyen bútor vásárlása kíméli a fákat, és
takarékoskodik a szemétlerakóhelyek kapacitásával is?
15. Sorolj fel két módszert, amivel környezet- és emberbarátabbá teheted számítógéphasználatod!

Milyen vagy?!
Ha 1-5 kérdésre válaszoltál helyesen: Úgy
néz ki, jól jönne egy kis segítség, hogy a „jó
cuccokat” meg tudd különböztetni a környezetpusztító termékektől. Semmi gond: kiadványunk hamar feltornázza az öko-IQ-d!
Ha 6-10 kérdésre válaszoltál helyesen: Nem
rossz! Úton vagy afelé, hogy kíméletes módon
élj a Föld nevű bolygón!
Ha 11-15 kérdésre válaszoltál helyesen:
Kitűnő! Te vagy a Jó cuccok tanárának szeme
fénye! Mostantól rajtad a sor, hogy terjeszd,
miféle rejtett ára van a nap mint nap megvásárolt termékeknek! Támogasd a környezetileg
és társadalmilag jobb megoldásokat!

Vál aszok
1. Háztartási tisztítószerek és rovarirtók (Tisztítószerek); 2. Szén-dioxid (Ruha); 3. Kender (Ruha); 4. Árnyékban termesztett, bio, és méltányos kereskedelemmel
importált (Kávé); 5. Szélenergia (Elektromos energia); 6.
Egyetlen lázmérő tartalma (Egészségügy); 7. Két válasz a
Jó cuccokból: Cseréljük le a régi mosógépet (esetleg mosogatógépet) energiatakarékosabb modellre, és telepítsünk
kevésbé vízigényes, őshonos növényeket a kertbe (Lakás
és ház); 8. Kapcsold le a villanyt, ha nem kell! (Világítás);
9. Az energiatakarékos égő, más néven kompakt fénycső
(Világítás); 10. A (rosszul tartott) tenyészállatok böfögése
és bélgáza (Hús); 11. Antibiotikumoknak ellenálló baktériumok kifejlődését (Szappan); 12. Kb. két-három tonna
(Papír); 13. Vízzel (Hús); 14. Használt bútor (Bútor); 15.
Két válasz a Jó cuccokból: Vásárolj energiatakarékos modellt! Ajándékozd el régi számítógépedet, ahelyett, hogy a
szemetesbe dobnád! (Számítógép).

JÓ CUCCOK TESZT

JÓ CUCCOK FO GADALOM
Gratul álun k !
Elvégezted a Jó cuccok-tanfolyamot! Reméljük, két fontos dolgot is megtanultál a Jó cuccok
olvasása közben. Először is, hogy minden általad használt terméknek – a CD-től a nejlonszatyorig – életciklusa van: megtermelik, használják, végül egy idő után kidobják. Ennek köszönhető,
hogy vásárlási szokásaink különösen erős hatással vannak a bolygó és az emberek egészségére,
még ha ez nem is érezhető/látható azonnal. Másodszor, hogy mindannyiunknak lehetőségünk
van arra, hogy vásárlási szokásainkkal javítsuk a környezet állapotát. A Jó cuccok sok hasznos
ötletet ad beszerzési szokásaink „zöldítésére”.
Mielőtt letennéd a Jó cuccokat, tegyél fogadalmat, hogy megváltoztatod három szokásodat a
cuccok vásárlása, használata vagy lerakása terén! Tehetsz olyasmit is, ami a társadalmat a nagyobb környezettudatosság irányába mozdítja. Elhatározhatod például, hogy ezentúl inkább
környezetbarát tisztítószereket vásárolsz,vagy kevesebb húst eszel – esetleg teljesen lemondasz
róla; de az is jó, ha egy szervezetet ráveszel valamely környezetkímélő eljárás bevezetésére, netán
környezetvédelmi eseményt szervezel a helyieknek, vagy éppen adományt adsz egy környezetvédelmi ügyeket szolgáló szervezetnek. Lapozd át még egyszer a Jó cuccokat, hogy rátalálj a
neked legmegfelelőbb, legjobban tetsző ötletekre, és válassz ki hármat közülük!
Én, alulírott ………………………………….. ezennel a mai napon, 20.. ………… …-án/-én
leteszem a Jó cuccok fogadalmat:
1.
2.
3.
Aláírás:

Sok szerencsét!
Tartsuk a ka p c s ol atot !
A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Worldwatch Intézet kíváncsi, hogyan boldogulsz fogadalmaddal. Szívesen meghallgatjuk, ha van ezzel kapcsolatban valami mesélnivalód, esetleg megnézzük fényképeidet is, amelyiken éppen az egészségesebb bolygóért tevékenykedsz. Elküldheted nekünk ezt az oldalt faxon, vagy e-mailben is leírhatod, mit fogadtál meg!

E lérhetősé g e i n k :

E-mail: tve@tve.hu
Fax és telefon: (1) 225 81 36
Cím: Tudatos Vásárlók Egyesülete, 1027 Budapest, Bem rkp. 30.
Ha szeretnél e-mailen tudatos vásárlással, jó és rossz cuccokkal kapcsolatos híreket kapni, kattints a www.tudatosvasarlo.hu -ra, és iratkozz fel hírlevelünkre az oldal jobb alsó sarkában!
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FORRÁSMUNKÁK,
IRODALOM
A tényanyag nagy része, amelyre a Jó cuccok hivatkozik, megtalálható a Worldwatch Intézet A Világ Helyzete
2004 c. könyvében (State of the World 2004, W.W. Norton
& Co., New York, 2004; magyar kiadás: Föld Napja Alapítvány, 2004.), és a Worldwatch Intézet Vital Signs c. kiadványában (W.W. Norton & Co., New York, több kiadás).
Ezeken kívül az alábbi forrásokra támaszkodtunk még.

Aranyékszer
Earthworks/Mineral Policy Center: Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment (Piszkos fémek:
bányászat, közösségek és a környezet), Washington, DC,
2004.

Au tó
Amerikai Energiaügyi Minisztérium Szállítási Technológiák Osztálya: Fact #230: August 19, 2002, Hybrid
Electric Vehicles in the United States (230. sz. adat: Hibrid elektromos járművek az Egyesült Államokban, 2002.
augusztus 19.), www.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/
facts/favorites/fcvt_fotw230.shtml; továbbá Fact #251:
January 20, 2003, Hybrid Vehicle Sales (251. sz. adat:
Hibridjárművek értékesítési adatai, 2003. január 20.),
www.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2003/fcvt_
fotw251.shtml.

Babatermékek
The Green Guide „Product Report: Baby Bottles” és
Product Report: Diapers (Zöld Kalauz „Termékjelentés:
Cumisüvegek” és „Termékjelentés: Pelenka”), www.thegreenguide.com/reports.

Bú tor
The Green Guide „Product Report: Wood Furniture”
(Zöld Kalauz „Termékjelentés: Fabútor”), www.thegreenguide.com/reports.

CD és DVD
Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) Szilárd
Hulladékok Főosztálya: The Life Cycle of a CD or DVD (A
CD-k, illetve a DVD-k életciklusa) c. poszter beszerezhető:
www.epa.gov/epaoswer/education/mad.htm; Recycling
101: Compact Discs (Az újrahasznosítás ábécéje: CD-k),
Green Star E-News, 2002. október 21, www.greenstarinc.
org/enews/enewsv3n10.htm; a brit Polymer Reprocessors
Limited The Beneﬁts (Előnyök) c. cikke, www.polymer-
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reprocessors.co.uk/beneﬁts.html; valamint Recording Industry Association of America Cost of a CD (A CD ára) c.
cikke, www.riaa.com/news/marketingdata/cost.asp.

E lektromos áram
PACE Law School Energy Project: Power Scorecard
Website (Energiaátszámító honlap), www.powerscorecard.org/elec_env.cfm; az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal energiakalkulátor honlapja: www.epa.gov/cleanenergy/powerproﬁler.htm; az Amerikai Környezetvédelmi
Hivatal Zöld Energia Partnerség honlapja, www.epa.
gov/greenpower; European Photovoltaic Industry Association és Greenpeace: Solar Generation: Electricity For
Over 1 Billion People and 2 Million Jobs by 2020 (Napenergia-termelés: elektromosság több mint egymilliárd
embernek és kétmilliárd állás 2020-ig), archive.greenpeace.org/climate/climatecountdown/solargeneration/
solargenback.pdf; Amerikai Energiaügyi Minisztérium
Energiainformációs Igazgatóság: International Energy
Outlook 2003 (Nemzetközi Energiaügyi Kitekintés 2003),
Washington, DC, 2003. május; American Wind Energy
Association: Global Wind Energy Market Report (Globális Szélenergia-piaci Jelentés), Washington, DC, 2003. február; Green-e: Green-e Renewable Energy Certiﬁcation
Program (Green-e Megújuló Energia Tanúsítási Program)
c. tájékoztatója, www.green-e.org; Database of Renewable
Energy Incentives (Megújulóenergia-ösztönzők Adatbázisa), www.dsireusa.org; valamint a német Szövetségi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonságügyi Miniszter 2002-es Németországi Környezetvédelmi Jelentése, Berlin, 2002. március.

Festék és l akk
P.W. McRandle és Andreea Matei: Paint (Festék), The
Green Guide 96, 2003 május-június, https://ssl.thegreenguide.com/docprem.mhtml?i=96&s=paint; The Green
Guide „Product Report: Paint” valamint „Product Report: Wood Finishes” (Zöld Kalauz „Termékjelentés: Festék” és „Termékjelentés: Falakkok”), www.thegreenguide.
com/reports; National Paint and Coatings Association
honlapja, www.paint.org/ind_info/facts.cfm.

Ital ok és üdítők
A Container Recycling Institute Internal Market Data
Analysis (Belső piaci adatok elemzése), Arlington, VA,
2004. január c. kiadványában becsült 189 milliárdos mennyiség nem tartalmazza a dobozolt, fóliába csomagolt
vagy lecsavarható tetejű zacskós/dobozos italokat illetve
tejet.
Az alumíniumdobozok, a polietilén-teraftalát és HDPE
műanyagpalackok és üvegpalackok értékesítési és visszaforgatási arányszámainak forrásai: Aluminum Associa-

tion, Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium, American
Plastics Council, National Association of PET Container
Resources, Amerikai Környezetvédelmi Hivatal Szilárd
Hulladékok Főosztálya, Beverage Marketing Corporation, valamint a Beverage World magazin cikke: Brazil
Is the World Champion in Recycling of Aluminum Used
Beverage Cans for the Second Time (Brazília már másodszor az alumíniumdoboz-visszaforgatás világbajnoka),
Brazíliai Alumíniumszövetség, www.abal.org.br/wingles/
noticias_abal/index.cfm?frame=notic_1jul2003,
megtekintve 2002. október 6-án; Glenn Switkes: Aluminum
Companies Press for Dams on Amazon (Alumíniumcégek
erőltetik az amazonasi gátépítést), World Rivers Review,
2001. október; a fejenkénti fogyasztási arányszámokat
a CRI az Amerikai Alumíniumszövetségtől, DOC-tól,
és az Európai Alumínium Szövetségtől szerezte be; Jennifer Gitlitz: Trashed Cans: The Global Environmental
Impacts of Aluminum Wasting in America (Eldobott
alumíniumkonzervek: az amerikai alumíniumhulladék
globális környezeti hatása), CRI, Arlington, VA, 2002.
június; Amerikai Környezetvédelmi Hivatal: Greenhouse
Gas Emissions from Management of Selected Materials in Municipal Solid Waste (Üvegházhatású gázkibocsátás egyes lakossági szilárd hulladékfajták kezelése
során), Washington, DC, 1998. szeptember; R.W. Beck:
2002 National Post Consumer Plastics Recycling Report
([Amerikai] Nemzeti beszámoló a használt műanyagok
újrahasznosításáról 2002), készült az American Plastics Council megbízásából, www.plasticsresource.com/
s_plasticsresource; A. Choate, S. Brown, H. Ferland és E.
Lee: Waste Management and Energy Savings: Beneﬁts by
the Numbers (Hulladékkezelés és energiamegtakarítás:
beszédes számok), Amerikai Környezetvédelmi Hivatal,
Washington, DC, 2001; Amerikai Környezetvédelmi Hivatal Szilárd Hulladékok és Krízisakciók Osztálya: Municipal Solid Waste in the United States: 2000 Facts and
Figures (Lakossági szilárd hulladék: tények és adatok
2000-ből), Washington, DC, 2002. június; Mark Murray, Michigan állam kincstárnoka: Report to the Legislature (Jelentés a Törvényhozó Testületnek), benyújtva
2000. június 26; Hans Funke a svédországi Returpak
településről, személyes közlés 2003. június 6.; Ravi Rebbapragada: Mines, Minerals & People (Bányák, ásványok
és emberek), Hyderabad, India, személyes közlés 2003.
október 30.

Kozmetika, testáp ol ás
The Green Guide „Product Report: Lip and Eye Makeup”, „Product Report: Nail Products” „Product Report:
Shampoo”, „Product Report: Sunscreen” és „Product
Report: Deodorants and Anti-Perspirants” (Zöld Kalauz
„Termékjelentés: Ajak- és szemkozmetikumok”, „Termékjelentés: Körömápoló termékek”, „Termékjelentés:
Sampon”, „Termékjelentés: Napolaj”, valamint „Termékje-

lentés: Dezodorok és izzadásgátlók”), www.thegreenguide.com/reports.

L akás és ház
The Green Guide Product Report (Zöld Kalauz Termékjelentés), www.thegreenguide.com/reports.

Ruha
The Green Guide „Product Report: Clothing” (Zöld
Kalauz „Termékjelentés: Ruha”), www.thegreenguide.
com/reports.

Tisztítószerek
The Green Guide „Product Report: Household
Cleaning Supplies” (Zöld Kalauz „Termékjelentés: Háztartási tisztítószerek”), www.thegreenguide.com/reports; American Association of Poison Control Centres:
Toxic Exposure Surveillance System Annual Report
2001 (Mérgező Anyag Megﬁgyelő Rendszer, 2001-es
Éves jelentés), www.aapcc.org/annual.htm; Amerikai
Környezetvédelmi Hivatal Levegő- és Sugárzásügyi
Főosztály, Beltéri Környezetvédelmi Osztály: Why Study
Indoor Air Quality??? (Miért tanulmányozzuk a beltéri
levegőminőséget???), www.epa.gov/NE/eco/iaq/whyiaq.
html; Dana W. Kolpin és szerzőtársai: Pharmaceuticals,
Hormones, and Other Organic Wastewater Contaminants in U.S. Streams, 1999–2000: A National Reconnaissance (Gyógyszeranyagok, hormonok és egyéb szerves
szennyezőanyagok Amerika folyóvizeiben, 1999-2000:
nemzeti rádöbbenés), Environmental Science and Technology, 2002. március 15, pp.1202–1211; John Elkington,
Julia Hailes, és Joel Makower: The Green Consumer (A
zöld fogyasztó), Penguin Books, New York, 1988, p.117.

Vil ágítás
American Council for an Energy Eﬃcient Economy; Amerikai Energiaügyi Minisztérium Energia-információs Igazgatósága; Amerikai Környezetvédelmi Hivatal; Michael Aucott és szerzőtársai: Release of Mercury
from Broken Fluorescent Bulbs (Az összetört fénycsövek
higanykibocsátása), Journal of the Air & Waste Management Association, 2003. február; H. Geller és szerzőtársai:
Update on Brazil’s National Electricity Conservation Program, PROCEL (Friss hírek a brazil energiatakarékossági
programról), 1999; V. Fulbright, A. Jacob és C. Calwell:
Compact Fluorescent Light Programs Shine Through
the West Coast Power Crisis (Kompakt fénycső program
világít a nyugati part energiaválságának alagútja végén), E
Source Report, ER-03-11, Platts Research & Consulting,
Boulder, Colorado, 2003.
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A JÓ CUCCOK
PA R T N E R E I
American Council for an Energy-Eﬃcient
Economy
1001 Connecticut Avenue, NW,
Suite 801 Washington, DC 20036
Telefon: (202) 429-8873
Fax: (202) 429-2248
www.aceee.org

The Green Guide Institute
Prince Street Station
P.O. Box 567
New York, NY 10012
Telefon: (212) 598-4910
Fax: (212) 410-0184
www.thegreenguide.com

Center for a New American Dream
6930 Carroll Avenue, Suite 900
Takoma Park, MD 20912
Telefon: (301) 891-3683 vagy (877) 68-DREAM
www.newdream.org

Grist Magazine
811 First Avenue, Suite 466
Seattle, WA 98104
Telefon: (206) 876-2020
Fax: (253) 423-6487
www.gristmagazine.com

Center for Resource Solutions
Presidio Building 97 P.O. Box 29512
San Francisco, CA 94129
Telefon: (415) 561-2100
Fax: (415) 561-2105
www.resource-solutions.org
Container Recycling Institute
1911 North Fort Myer Drive, Suite 702
Arlington, Virginia 22209-1603
Telefon: (703) 276-9800
www.container-recycling.org
Earthworks
1612 K Street NW, Suite 808
Washington, DC 20006
Telefon: (202) 887-1872
www.earthworksaction.org
Global Resource Action Center
for the Environment
215 Lexington Avenue, Suite 1001
New York, NY 10016
Telefon: (212) 726-9161
Fax: (212) 726-9160
www.factoryfarm.org
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Health Care Without Harm
1755 S Street, NW, Suite 6B
Washington DC 20009
Telefon: (202) 234-0091
Fax: (202) 234-9121
www.noharm.org

Köszönjük a magyar kiadáshoz
nyújtot t segítséget :
Hulladék Munkaszövetség
Budapest 1111, Saru u. 11.
Telefon/fax: (06 1) 386-26-48
www.humusz.hu
Energia Klub
Budapest 1056, Szerb u. 17-19.
Telefon: (06 1) 411-35-20
Fax: (06 1) 411-35-29
www.energiaklub.hu
Levegő Munkacsoport
1075 Budapest, Károly körút 3/a. III. emelet 2.
Telefon: (06 1) 411-0509, 411-0510
Fax: (06 1) 266-0150
www.levego.hu
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Honnan jön a csokoládé?
Jót tesz a palackozott víz a családnak?
Hány tonna fa szükséges egy tonna papír előállításához?
Miként lehet újrahasznosítani egy kiöregedett számítógépet?
Melyek az egészség- és környezetbarát festékek és lakkok?
Hogyan lehet spórolni a háztartási gépekkel?
Mitől kétszer-ötször szennyezettebb a levegő egy átlagos otthonban a kinti levegőhöz képest?
Mi minden kerül bőrödre a kozmetikumokkal?
Mit kezdhetsz kiszuperált mobiloddal?
Miért veszélyes az antibakteriális szappan?

Ha felmerültek már benned kérdések a termékek környezeti vagy társadalmi hatásával kapcsolatban,
akkor neked szól a Jó cuccok. A számtalan ötlet, tény és link segít abban, hogy tájékozottabban vásárolhass, és megtaláld azokat a termékeket, amelyek nem (vagy kevésbé) károsítják egészségedet,
valamint környezetet.

w ww.worldwatch.org

w w w. t u d a t o s v a s a r l o . h u

