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Anna Wiśniewska
– wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Szanowni Państwo!
W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak, realizującej projekt pt. Globalnie – Lokalnie – Aktywnie.
Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych, oddajemy w Państwa ręce publikację zawierającą teorię poświęconą najważniejszym zagadnieniom edukacji globalnej oraz scenariusze zajęć
związane z poruszaną tematyką.

rozdział 1
Edukacja globalna
w bibliotece

gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

W roku 2000 na szczycie ONZ przyjęto Milenijne Cele Rozwoju, które kraje Północy, w tym członkowie
Unii Europejskiej, zobowiązały się realizować, by dzięki temu skutecznie pomóc państwom najuboższym, a tym
samym zapewnić im prawo do rozwoju. Nie jest to jednak tożsame ze świadomością i wiedzą społeczeństwa
polskiego na temat problemów rozwoju na świecie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży, którzy od urodzenia
funkcjonują w zglobalizowanej rzeczywistości, nie do końca pojmują mechanizmy nią rządzące i nie zdają sobie
w pełni sprawy z tego, czym tak naprawdę jest globalizacja i na czym polegają problemy współczesnego świata,
a szczególnie krajów globalnego Południa.
Właściwe zobrazowanie tychże problemów daje niepowtarzalną szansę na ukształtowanie w młodym człowieku wrażliwości na globalne wyzwania i wzbudzenie w nim świadomej refleksji nad własnym stylem życia
i podejmowanymi decyzjami. Świadomość zależności pomiędzy przyczynami działań w krajach rozwiniętych
a skutkami tych posunięć w krajach rozwijających się i jakością życia ludności tam mieszkającej może zaowocować osobistym zaangażowaniem młodych ludzi i ich wychowawców w skuteczne inicjatywy na rzecz bardziej
zrównoważonego i sprawiedliwego świata.

O projekcie
Ogólnym celem projektu pt. Globalnie – Lokalnie – Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej
w bibliotekach publicznych jest przygotowanie bibliotekarzy i uczniów do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości oraz uświadamianie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania się systemów
kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
Bezpośrednim celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zwiększenie liczby osób rozumiejących rzeczywistość jako złożony i dynamicznie
zmieniający się system, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń oraz ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i globalnych procesów na jednostkę.
Realizacja celu – przeprowadzenie cyklu warsztatów i szkoleń dla bezpośrednich beneficjentów projektu,
przygotowanie publikacji z materiałami dydaktycznymi dla bibliotekarzy oraz organizacja wydarzeń w ramach
Tygodnia Edukacji Globalnej 2014 i 2015 – przyczyni się w efekcie do zwiększenia potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną, poprawy jakości działań dotyczących edukacji globalnej w edukacji pozaformalnej i multiplikacji wiedzy na temat problematyki edukacji globalnej.
Sylwia Gajownik
Koordynator projektu

Projekt Globalnie – Lokalnie – Aktywnie jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.
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Jeżeli posiadasz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz.
Marcus Tullius Cicero
Pojęcie biblioteka ma etymologię grecką i oznacza
przede wszystkim instytucję, która oprócz planowego gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów pełni szereg funkcji społecznych
związanych z rozwojem edukacji i promowaniem
kultury.
Historia biblioteki sięga czasów tworzenia się
najwcześniejszych znanych cywilizacji, a pierwsze
księgozbiory udostępniane publicznie pojawiły się
w starożytnej Grecji i Rzymie. Co ciekawe, dopiero
w XIX w. zaczęto rozwijać naukę bibliotekoznawstwa oraz stworzono podstawy funkcjonowania
zawodu bibliotekarza. Obecnie, w dobie społeczeństwa informacyjnego, zmieniły się nie tylko
warunki dostępu do zasobów bibliotecznych, ale
i same formy udostępnianych zbiorów, co znacząco
wpłynęło na technikę pracy bibliotecznej oraz jej
znaczenie dla życia społecznego.
Mimo że wizerunek biblioteki w dużej mierze
kształtowany jest w oparciu o jej podstawową funkcję – wypożyczanie książek – najnowsze badania
wskazują, że coraz częściej to miejsce określane jest
jako miejsce spotkań, ośrodek lokalnej aktywności1. Definiując misję biblioteki publicznej, zwykle
zaznacza się takie elementy, jak dostęp do wiedzy,
kultury oraz informacji, równocześnie podkreślaH. Borowski, Wizerunek i użytkowanie bibliotek publicznych. Raport z badania, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Warszawa 2011.

1

jąc, że biblioteka jest miejscem neutralnym, apolitycznym, dostępnym dla każdego, sprzyjającym
budowaniu więzi społecznych. Te wszystkie elementy są niezmienne, jednak w obecnych czasach
biblioteki poszukują nowego modelu funkcjonowania, nowej formuły działania. Dziś skupiają
się nie tylko na tworzeniu kolekcji i nie tylko na
wyszukiwaniu informacji online – dziś biblioteki
powinny być ośrodkami prowadzącymi aktywną
działalność edukacyjną, a bibliotekarz winien stać
się moderatorem takich działań. Oznacza to oczywiście, że kompetencje i umiejętności bibliotekarzy muszą się zmieniać, a oni sami będą dziś już
nie tylko – czy nie przede wszystkim – kustoszami
zbiorów, ale animatorami działań edukacyjnych.
Tradycyjnie pojmowana działalność edukacyjna
bibliotek realizowana była i jest głównie poprzez
oferowanie przestrzeni, czyli tworzenie użytkownikom dobrych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności, zapewnianie dostępu do różnego
rodzaju materiałów w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz kształtowanie kompetencji informatycznych i informacyjnych, czyli umiejętności
korzystania z zasobów i narzędzi informacyjnych.
Wydaje się, że obecnie niezbędny jest jeszcze
jeden wymiar zadań edukacyjnych biblioteki –
bibliotekarz powinien inicjować, przygotowywać
i realizować rozmaite formy działań edukacyjnych
z obszarów, które są istotne dla naszego dobrego
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edukacja globalna w bibliotece
i świadomego funkcjonowania w środowisku lokalnym i w świecie. Jacek Wojciechowski nazywa
tak prowadzoną bibliotekę biblioteką aktywną:
„Aktywność to inspiracja, to wskazywanie”2. To
oznacza nowe formy pracy, metody i programy realizowane z pełnym przekonaniem i przeświadczeniem, że nowa rola biblioteki wiąże się z koniecznością podejmowania odmiennych niż dotychczas
wyzwań i nieustannego uczenia się.
Pamiętajmy także, że działalność edukacyjna
skierowana do dzieci i młodzieży ma znaczenie
szczególne, bowiem oznacza budzenie potrzeb
poznawczych i informacyjnych, rozwijanie tych
potrzeb, dostarczanie narzędzi i sposobów ich zaspokajania3.
Wszystko to będzie skutkować wzmocnieniem
pozycji biblioteki w środowisku lokalnym i zwiększeniem prestiżu zawodu bibliotekarza.
W obrębie działalności edukacyjnej szczególnie
interesująca wydaje się tematyka związana z edukacją globalną. Celem edukacji globalnej jest ukazywanie świata i otaczającej nas rzeczywistości w jak
najpełniejszym wymiarze. Jej zakres tematyczny
obejmuje między innymi zagadnienia zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, przestrzegania praw człowieka, edukacji międzykulturowej i zapobiegania konfliktom, walki z ubóstwem
i problemem głodu, a także propagowania idei
Sprawiedliwego Handlu. Dlatego też edukacja
globalna stała się trwałym elementem nauczania
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
średnich w Polsce. Jest wpisana w podstawę programową nie tylko przedmiotów przyrodniczych,
ale i humanistycznych, takich jak wiedza o społeczeństwie czy historia. Zagadnienia związane
z edukacją globalną są też wdzięcznym tematem do
omawiania podczas godzin wychowawczych oraz
do podejmowania szeregu inicjatyw, także w przestrzeni bibliotecznej.
Celem edukacji globalnej jest promowanie
lepszego rozumienia świata w jego złożoności
społecznej, gospodarczej i kulturowej. Przy okazji omawiania konkretnych zagadnień podkreśla
się ich różnorodne przyczyny i często dalekosiężne skutki. Jednocześnie, ponieważ edukacja
globalna wpisuje się w szerszą tematykę edukacji
obywatelskiej, dużą rolę odgrywa w tej pierwszej
kształtowanie odpowiedzialnych postaw prospoJ. Wojciechowski, Idee i rzeczywistość: Bibliotekarstwo
pragmatyczne, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2002.
3
J. Papuzińska-Beksiak, Misja biblioteki dziecięcej, [w:]
Rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci i młodzieży,
Kielce 2006.
2
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łecznych. Z tego punktu widzenia istotne jest
nie tylko dostrzeganie problemów wynikających
z ogromnych różnic między standardem życia
mieszkańców globalnej Północy i globalnego Południa (tym ostatnim terminem określa się obecnie kraje rozwijające się). Chodzi przede wszystkim o wzbudzenie w odbiorcach przekonania, że
pierwszy krok ku naprawie świata wiedzie przez
własne podwórko, i skłonienie ich w pierwszej
kolejności do działania w ramach społeczności
lokalnej.

Izabela Parkitna-Mierzwa

rozdział 2
Edukacja globalna
– teoria

Wszystko sprowadza się naprawdę do tego: całe życie jest ze sobą powiązane. Jesteśmy złapani w sieć
wzajemności, z której nie można uciec, włożeni w jeden worek przeznaczenia. Cokolwiek dotyka kogoś bezpośrednio, wpływa na nas pośrednio. Zostaliśmy stworzeni do życia razem z powodu
współzależnej konstrukcji rzeczywistości.
Czy pomyślałeś kiedyś, że nie możesz wyjść rano do pracy bez bycia zależnym od większości świata?
No właśnie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Skąd pochodzi kawa w twoim kubku? Skąd się
wzięła gąbka? Jakim cudem trafił na twój stół bananowy jogurt? I zanim skończysz śniadanie, już
zależałeś od ponad połowy świata.
Martin Luther King, kazanie wigilijne z 1967 r.

Edukacja globalna w bibliotece
Niniejszą publikację kierujemy do bibliotekarzy
planujących prowadzenie zajęć z zakresu edukacji globalnej, w które mogą być zaangażowani już
najmłodsi uczestnicy oraz uczniowie na wszystkich
poziomach edukacyjnych. Ze względu na specyfikę organizacji zajęć bibliotecznych treść poradnika została podzielona na część teoretyczną, przeznaczoną dla bibliotekarzy prowadzących zajęcia
z dziećmi, i praktyczną, zawierającą scenariusze
zajęć, które mogą być elastycznie dostosowane do
liczby uczestników, ich możliwości percepcyjnych
oraz czasu trwania spotkania. Niniejsza publikacja
jest narzędziem, które ma wesprzeć bibliotekarzy
w planowaniu i podejmowaniu działań na rzecz
rozwoju edukacji globalnej.
Zostały tu przedstawione podstawowe kwestie
związane z edukacją globalną, co ma służyć zapoznaniu czytelników z treściami merytorycznymi
i metodycznymi. Zasób treści teoretycznych oraz
scenariusze zajęć warsztatowych zostały sprawdzone przez autorki publikacji w trakcie szkoleń
prowadzonych dla bibliotekarzy oraz podczas

warsztatów z dziećmi. Zapoznawanie dzieci z treściami z zakresu edukacji globalnej podczas zajęć
bibliotecznych jest szczególnie ważne, ponieważ
biblioteki bywają jedynymi ośrodkami, w których
najmłodsi mogą aktywnie brać udział w tego typu
spotkaniach.

Globalizacja a edukacja globalna
Pojęcie edukacji globalnej wciąż nie jest określeniem ogólnie znanym w Polsce. Termin globalizacja
jest często używany, lecz zazwyczaj nie mamy okazji do głębszej refleksji, co tak naprawdę oznacza,
jakie są przyczyny i skutki tego zjawiska. Poprzez
skojarzenia edukacja globalna często interpretowana jest jako nauczanie o globalizacji. Jest to po
części prawdziwe, ponieważ podstawą zrozumienia
zasad edukacji globalnej jest uświadomienie sobie
niebagatelnego znaczenia globalnych współzależności, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają
na nasze codzienne życie, oraz zrozumienie tego,
jak każdy z nas każdą swoją decyzją wpływa na
losy innych ludzi i całej planety. Wynika z tego,
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edukacja globalna – teoria
że edukacja globalna na pewno nie jest jedynie
zbiorem wiedzy o świecie. Nie jest też abstrakcyjną dziedziną dla hobbystów czy specjalistów,
ponieważ dotyczy nas wszystkich. W kontekście
edukacji globalnej termin edukacja nie oznacza
nauczania, przekazywania wiedzy faktograficznej
i gotowych rozwiązań dotyczących tego, jak powinniśmy funkcjonować we współczesnym świecie. Edukacja globalna jest nigdy niekończącym się
procesem uczenia się i poznawania wciąż na nowo
dynamicznych zjawisk globalnych.
Poznanie i zrozumienie mechanizmów globalnych współzależności sprawia, że edukacja globalna przestaje być dziedziną wiedzy, a staje się
perspektywą widzenia świata. Dla zrozumienia
znaczenia edukacji globalnej w kontekście działań
bibliotecznych niezwykle przydatna może okazać
się następująca definicja:
„Edukacja globalna jest perspektywą edukacyjną wynikającą z faktu, że współcześni ludzie żyją
i wzajemnie oddziałują na siebie w coraz bardziej
zglobalizowanym świecie. Sprawia to, że kluczowym zadaniem edukacji jest zapewnienie uczącym
się nie tylko okazji, ale i kompetencji do refleksji
i dzielenia się swoim własnym punktem widzenia,
do odegrania roli w globalnym społeczeństwie, jak
również do zrozumienia i dyskutowania złożonych
relacji pomiędzy zagadnieniami natury społecznej,
ekologicznej, politycznej i ekonomicznej w celu
wypracowania nowych sposobów myślenia i działania. Edukacja globalna nie powinna jednak być
prezentowana jako założenia, które możemy akceptować bezkrytycznie, jako że wiemy już o istniejących dylematach, napięciach, wątpliwościach
i różnych perspektywach w procesie edukacyjnym
w kontekście globalnym”4.

Globalne współzależności
Świat, w którym żyjemy, stał się współzależnym
systemem, niezwykle różnorodnym, a jednocześnie w wielu aspektach dążącym do jednorodności.
Na życie ludzi np. w Polsce wpływają wydarzenia
dziejące się gdzieś na świecie, których wpływu na
co dzień sobie nie uświadamiamy. Dlaczego tak
się dzieje? Kluczowe jest właśnie złożone zjawisko
globalizacji. Jej zalążków można upatrywać w naturalnym ludzkim dążeniu do zapewniania sobie
Przewodnik po edukacji globalnej. Koncepcje i metodologie
edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki, Grupa
Zagranica, Warszawa 2012, s. 10. Publikacja przygotowana
przez praktyków związanych z Global Education Week
Network w porozumieniu z Centrum Północ–Południe
Rady Europy, pierwsze wydanie: Lizbona 2008.
4

— 8 —

możliwie najlepszych warunków życia i rozwoju.
Skutkuje to wzrostem wiedzy, umiejętności, wzbogacaniem się nauki i kultury, w tym materialnej,
ale też oczywiście wyprawami poznawczymi czy
łupieżczymi oraz migracjami, które nieustannie
wpływały na powstawanie i zmierzch idei oraz cywilizacji. Jednak nigdy wcześniej w historii ludzkości zmiany nie zachodziły tak dynamicznie, jak
dzieje się to współcześnie. Nigdy też poszczególne
państwa nie były tak mocno powiązane politycznie, ekonomicznie, społecznie i kulturowo, a to
ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia każdego człowieka. Łatwy i szybki dostęp do wiedzy
jest możliwy dzięki powszechnemu dostępowi do
wytworów nauki i technologii, umożliwiających
dynamiczny przepływ informacji i utrzymywanie
kontaktu z ludźmi żyjącymi niemal w dowolnym
miejscu na Ziemi. Dzięki powszechności środków
lokomocji możemy komfortowo przemieszczać się
między krajami na poszczególnych kontynentach
w celach turystycznych lub zamieszkać w innym
państwie czasowo lub na stałe. Rozwinięta sieć
ogólnoświatowej gospodarki, międzynarodowych
korporacji i transportu pozwala na korzystanie
z produktów wytworzonych w dowolnym kraju.
Te komfortowe dla nas aspekty globalizacji przesłaniają jednak jej negatywne skutki, które odczuwane są głównie poza bogatymi państwami globalnej
Północy.
Negatywne skutki globalizacji widoczne są we
wszystkich wymienionych wcześniej aspektach,
czyli: politycznym, ekonomicznym, społecznym
i dodatkowo środowiskowym. Bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Ich pogarszająca się sytuacja wynika m.in. z wyzyskiwania
mniej zorganizowanych gospodarek i słabszych
grup społecznych, zawłaszczania ziemi i przymusowych migracji, niepokojów społecznych i konfliktów zbrojnych, naruszeń praw człowieka oraz zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego
wskutek lokowania przemysłu czy intensywnej
eksploatacji surowców naturalnych niezbędnych
do produkcji energii, rozwoju przemysłu i utrzymania wysokiego poziomu konsumpcji. Przyczynia się to do wzrostu poziomu głodu, braku lub
ograniczonego dostępu do wody pitnej, edukacji,
opieki medycznej, zaburzenia struktur społecznych
czy braku możliwości rozwoju osobistego.
Czy chcemy, aby nasz świat tak funkcjonował?
Czy możemy bezwolnie poddawać się obecnie
panującym trendom niepohamowanego wzrostu
ekonomicznego, hiperkonsumpcji i rywalizacji?
A może jest inna droga, która pozwala na trakto-

wanie z szacunkiem Ziemi i wszystkich jej mieszkańców żyjących obecnie i w przyszłości? Czy w jakikolwiek sposób możemy na to wpływać? Oprócz
dostarczenia wiedzy niezbędne jest wypracowanie
kompetencji rozwijających umiejętności i wpływających na ukształtowanie świadomych i aktywnych
obywateli. Na potrzeby te odpowiada edukacja
globalna. Jej podstawowe aspekty, z podkreśleniem
procesów, które oddziaływają na funkcjonowanie
globalnych współzależności, i ich wpływu na nasze
życie, opisane zostały w kolejnych rozdziałach.

Edukacja globalna w edukacji pozaformalnej –
połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
Spektrum edukacji globalnej obejmuje kwestie
związane z kształceniem we wszelkich aspektach
naszego funkcjonowania we współczesnym świecie
i naszego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość
poprzez podejmowanie codziennych decyzji.

tyki. Sprzyja temu stosowanie aktywnych metod
nauczania, a wiedza zdobyta w ten sposób zostaje
w świadomości na dłużej. Preferowane umiejętności to:
•
•
•

analiza i krytyczne myślenie,
współpraca i praca zespołowa,
kreatywność.

Wartości i postawy
Złożoność świata wymaga od współczesnych obywateli globalnych, czyli wszystkich ludzi, aby kierowali się wartościami promowanymi w edukacji
globalnej. Są to:
•
•
•
•
•

odpowiedzialność,
otwartość umysłu,
aktywność,
solidarność,
sprawiedliwość.

Wiedza
Podstawową kwestią w prowadzonych zajęciach
jest dostarczenie wiedzy koniecznej jako punkt
wyjścia. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie uczestnikom zajęć współzależnej konstrukcji
rzeczywistości. Bez tego niemożliwe będzie rozwinięcie poszczególnych wątków, które zawierają się
w edukacji globalnej, a do których zaliczyć można
przede wszystkim wiedzę o:
•

•
•
•
•
•
•

globalnych współzależnościach, czyli procesach wpływających na każdego z nas
w płaszczyźnie społecznej, politycznej, ekonomicznej, kulturowej i środowiskowej,
wpływie historycznych uwarunkowań na
kształt obecnego świata i jakość życia ludzi
w jego różnych regionach,
znaczeniu wpływu jednostek na jakość życia na Ziemi obecnie i w przyszłości,
świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji,
zrównoważonym rozwoju,
prawach człowieka,
zróżnicowaniu kulturowym.

Umiejętności
W zajęciach z edukacji globalnej ważne jest przekazywanie wiedzy w taki sposób, aby uczestnicy
mogli wypracować odpowiednie umiejętności radzenia sobie ze złożonością poruszanej problema-

Cele edukacji globalnej w kontekście
pozaformalnych zajęć edukacyjnych
W odniesieniu do kwestii opisanych w poprzednich punktach cele edukacji globalnej to przede
wszystkim:
•
•

•
•
•

dostarczenie wiedzy o globalnych współ
zależnościach,
stymulowanie i motywowanie uczestników
do samodzielnego poszukiwania źródeł
wiedzy, analizowania i krytycznego myślenia oraz przyglądania się zagadnieniom
z różnych perspektyw,
wyrobienie u uczestników umiejętności
analizy i wyciągania wniosków,
wypracowanie nawyku świadomego podejmowania codziennych decyzji o znaczeniu
osobistym i publicznym,
budowanie postaw szacunku, tolerancji,
akceptacji, empatii i wrażliwości.

Metody edukacji globalnej w zajęciach
edukacji pozaformalnej
Zajęcia, które można zaproponować dzieciom
w bibliotekach, mają szansę być bardzo atrakcyjne z kilku względów. Przede wszystkim działania biblioteczne odbywają się w atmosferze innej
niż szkolna, obarczona koniecznością realizacji
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edukacja globalna – teoria
podstawy programowej w określonych terminach, kojarząca się z przymusem siedzenia w ławkach przez czas wyznaczany dzwonkami, w której
wiedza zdobyta przez uczniów podsumowywana
jest w dzienniku odpowiednimi ocenami. Zajęcia
biblioteczne są wolne od tych obciążeń, więc dla
uczestników biblioteka ma szansę stać się przyjaznym miejscem, w którym mogą kreatywnie
spędzać czas, swobodnie się wypowiadać, zastanawiać się, pracować indywidualnie lub w grupach.
Rozpoczynając planowanie prowadzenia zajęć
metodami aktywnymi, musimy brać pod uwagę
przede wszystkim liczbę uczestników, ich wiek,
czas trwania zajęć, uwarunkowania miejsca, w którym zajęcia będą się odbywać (wielkość sali, jej
wyposażenie), oraz ewentualną konieczność wykorzystania określonych materiałów warsztatowych
i sprzętu multimedialnego.
Przygotowując się do przeprowadzenia zajęć
z dziećmi, powinniśmy w pierwszej kolejności
wziąć pod uwagę poziom percepcji uczestników,
ponieważ jest to podstawa wyboru tematyki i dopasowania odpowiednich metod. Zastosowanie
danego scenariusza zajęć nie zawsze może być
uwarunkowane kategorią wiekową, bo w praktyce okazuje się, że np. możliwości skupienia uwagi
i ogólna wiedza o świecie są bardzo zróżnicowane
nawet w obrębie jednej grupy. Jeśli uczestnikami
są dzieci, z którymi wcześniej nie pracowaliśmy,
można wykorzystać etap wstępny zajęć na sprawdzenie, czy orientują się w tematyce, jaka będzie
poruszana, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Mając
taką wiedzę, łatwiej będzie dalszą część zajęć przeprowadzić w ten sposób, aby dzieci się nie znudziły
zbyt łatwymi zadaniami albo nie zniechęciły zbyt
trudnymi. Zawsze jednak może się okazać, że praca
z każdą grupą będzie przebiegać inaczej.
Z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej
sprawdzają się aktywne metody zajęć. Wykorzystywanie ich sprzyja rozwijaniu różnorodnych umiejętności, które sprawiają, że przekazywana wiedza
nie jest martwą teorią. Pomóc w pracy mogą scenariusze zajęć, np. te proponowane w niniejszej
publikacji. Korzystanie z materiałów źródłowych
pomaga wyrobić u uczestników krytyczne myślenie i rozwija umiejętność analizy. Wykonywanie
zadań w grupach sprzyja zdobywaniu umiejętności
współpracy. Zajęcia z upcyclingu rozwijają kreatywność. Przy zachowaniu sprzyjającej atmosfery
dyskusje w grupie pozwalają na poradzenie sobie
ze złożonością poruszanej problematyki. Zajęcia
biblioteczne mogą być prowadzone metodami zbyt
czasochłonnymi, aby je stosować w szkole podczas

— 10 —

globalna północ
omawiania danego tematu, lub zawierać elementy
pomijane w edukacji szkolnej. Z naszego doświadczenia wynika np., że dzieci na poziomie szkoły
podstawowej z reguły słabo radzą sobie z ćwiczeniami z mapą. O ile nie mają zwykle problemu
ze wskazaniem Polski na mapie świata, o tyle już
pytania o inne kraje często stanowią zbyt duże wyzwanie. Zdarza się, że uczniowie nie odróżniają
pojęcia kraju od kontynentu. Proponowane przez
nas ćwiczenia z mapą i globusem cieszą się wśród
dzieci dużą popularnością i są świetnym punktem
wyjścia do wzbudzenia zainteresowania światem
i zagłębiania się w problematykę edukacji globalnej. Jeśli istnieje możliwość współpracy ze szkołą
lub z konkretnym nauczycielem, można wspólnie
zaplanować biblioteczne zajęcia edukacyjne, które
będą wsparciem dla edukacji formalnej.
Idealną sytuacją jest długofalowa współpraca z daną grupą uczestników i zaplanowanie zajęć poruszających poszczególne kwestie z zakresu
edukacji globalnej. Jeśli jest to niemożliwe, warto
próbować organizować zajęcia nawiązujące do kalendarza edukacji globalnej. W odniesieniu do niego oprócz zajęć dla określonej grupy uczestników
można realizować inne przedsięwzięcia na terenie
biblioteki, np. wystawy czy promowanie publikacji
nawiązujących tematycznie do kwestii związanych
z edukacją globalną, które przeznaczone będą dla
wszystkich korzystających z placówki.

Kraje globalnej Północy i globalnego Południa
Ludzie od zawsze starają się kategoryzować rzeczywistość. Dotyczy to również prób podziału geograficznego, politycznego i ekonomicznego. Po
II wojnie światowej w wyniku zimnej wojny powstał podział, którego podstawą były strefy wpływów państw komunistycznych i kapitalistycznych.
Zgodnie z nim istniały:
•
•
•

Pierwszy Świat, czyli państwa kapitalistyczne,
Drugi Świat, czyli państwa należące do
bloku wschodniego – ZSRR i pozostałe
kraje komunistyczne,
Trzeci Świat, czyli państwa, które nie były
bezpośrednio zaangażowane w konflikt pomiędzy blokiem wschodnim a zachodnim.

O ile określenia Pierwszy Świat i Drugi Świat
nie zyskały popularności, o tyle ogólne pojęcie
Trzeciego Świata nadal funkcjonuje, mimo że jego
źródło przeszło do historii. Początkowo nazywanie

Globalne południe
wspólnym mianem Trzeciego Świata ponad 130
państw z różnych regionów globu miało znaczenie stricte polityczne. Stopniowo jednak termin
ewoluował i obrastał stereotypami, aż wreszcie
stał się synonimem zacofania gospodarczego, społecznego i kulturowego, a kojarzony jest z biedą,
głodem, konfliktami zbrojnymi i niestabilnością
polityczną. Trzeci Świat jest pojęciem budzącym
zdecydowanie negatywne skojarzenia i przez to
stygmatyzującym. W rzeczywistości jednak tzw.
kraje Trzeciego Świata są bardzo zróżnicowane.
Każde z tych państw ma odmienny poziom rozwoju społecznego i ekonomicznego. Trzeci Świat jest
więc pojęciem nie tylko stygmatyzującym, ale również upraszczającym rzeczywistość. Warto mówić
dzieciom na zajęciach o różnorodności państw tzw.
Trzeciego Świata i o historii samego pojęcia, ponieważ już kilkulatkom kojarzy się ono przede wszystkim z biedą, głodem, wojnami i ogólnie z Afryką.
Na zajęciach często słyszymy, że „Afryka to kraj”,
równie popularne wśród dzieci jest twierdzenie, że
„Afryka to taki kraj, w którym nic nie rośnie, nie
ma wody, wszyscy mieszkają na wsi i nic nie mają”.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Bank Światowy posługują się podziałem na kraje rozwinięte i kraje rozwijające się.
Opiera się on wyłącznie na wskaźniku gospodarczym, czyli dzieli państwa, mierząc dochód
PKB per capita (produkt krajowy brutto na głowę
mieszkańca). Niewiele mówi to jednak o jakości
życia obywateli danego kraju. Czy możliwe jest
stworzenie bardziej miarodajnego wskaźnika?

Kraje globalnej Północy i globalnego Południa
to jedno z podstawowych pojęć edukacji globalnej.
Do globalnej Północy zalicza się państwa Ameryki
Północnej, Europę, Rosję, Japonię i Australię, natomiast do globalnego Południa – państwa Ameryki Południowej, Afrykę i Azję (z wyjątkiem Rosji
i Japonii). Co wpływa na ustalenie akurat takiego
podziału? Czynnikiem decydującym jest wskaźnik
HDI (Human Development Index), według którego ocenia się kraje w następujących aspektach:
•
•
•
•

oczekiwana długość życia,
średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez
mieszkańców w wieku 25 lat i starszych,
oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci
rozpoczynających proces kształcenia,
dochód narodowy per capita w dolarach
amerykańskich, liczony według parytetu
nabywczego waluty (PPP $).

Wskaźnik stworzył w 1990 r. pakistański ekonomista Mahbub ul Haq, a ranking państw opracowywany jest corocznie na podstawie Human
Development Report, publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Jak w tym rankingu plasuje się nasz kraj? Od
kilku lat Polska oscyluje pomiędzy 38. a 39. miejscem na 187 państw uwzględnianych w zestawieniu i tym samym mieścimy się w grupie 40 krajów
określanych mianem najbardziej rozwiniętych.
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Mapa świata według rankingu HDI (dane z 2014 r.)1

1
„UN Human Development Report 2014” autorstwa BlankMap-World6,_compact.svg: Canuckguy et al.derivative work: Liongrande (talk) - File:UN Human Development Report 2013.svgFile:BlankMap-World6.svgData: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2014. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_
Development_Report_2014.svg#mediaviewer/File:UN_Human_Development_Report_2014.svg [dostęp: 11.10.2014].

Izabela Parkitna-Mierzwa

rozdział 3
woda

Z punktu widzenia mieszkańców Polski dostęp
do wody wydaje się czymś oczywistym. Woda jest
ogólnodostępna, względnie tania i możemy jej
używać praktycznie bez ograniczeń. Ta pozorna
dostępność i nieograniczoność jest jednak rozleniwiająca i sprawia, że często nie zastanawiamy się
nad tym, jaki jest stan faktyczny dostęp do wody
w Polsce i na świecie. Poza refleksjami odnoszącymi się do kosztów w budżecie domowym rzadko
myślimy o tym, ile naprawdę zużywamy światowych zasobów wody i jak to wpływa na środowisko
oraz życie innych ludzi.

Wodne zasoby świata
Woda jest odnawialnym zasobem naszej planety. Nie znaczy to jednak, że można nią dowolnie

gospodarować, a problemy z dostępem do wody
dotyczą jedynie mieszkańców terenów, na których
bezpośrednio występują jej braki lub niedobory.
Woda jest zasobem ograniczonym, ponieważ
jej obieg na Ziemi jest zamknięty. Kto ze szkoły
pamięta, co to znaczy? Otóż wskutek oddziaływania słonecznego woda z powierzchni naszej
planety nieustannie paruje, a masy pary wodnej
mieszają się z powietrzem. Jeśli wilgotność powietrza jest odpowiednio duża, następuje skraplanie
pary, która tworzy chmury. Te przemieszczają się
nad powierzchnią ziemi i w określonych warunkach małe kropelki, które je tworzą, łączą się ze
sobą w większe krople, po czym wracają na ziemię
jako opady. W wyniku ochładzania na niewielkich
wysokościach powietrza zawierającego parę wodną
powstają mgły. Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych.
W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła, z których początek biorą rzeki wpadające do morza lub
oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody na
Ziemi. Proces ten powtarza się ciągle od nowa. Czy
odkręcając kran, pamiętamy o tym, że pijemy tę
samą wodę, którą piły dawno wymarłe dinozaury?
Woda jest jednym z zasobów naturalnych i nie da
się jej wyprodukować na bieżące potrzeby ludzkości!

most wodny, Magdeburg
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Wirtualna
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Omawiany problem może wydawać się niezrozumiały, jeśli weźmie się pod uwagę tylko to,
że wody pokrywają blisko 70% powierzchni kuli
ziemskiej. Jednakże 97,5% to woda słona, a jedynie 2,5% objętości wszystkich wód na kuli ziemskiej stanowią wody słodkie. Z tego ułamka woda
dostępna dla ludzi i zdatna do picia to według
różnych źródeł 0,77%–1%.

czyli ta, która
została zużyta w całym procesie produkcji
każdej naszej rzeczy:
artykułów spożywczych,
odzieży, elektroniki, kosmetyków i wszystkich pozostałych.

To powinno nam uzmysłowić, że ostrzeżenia
przed rosnącym deficytem zasobów wody na
świecie i w Polsce nie są bynajmniej przesadą.
Zasoby wody pitnej i przemysłowej na Ziemi
są ograniczone i pozostają pod nieustającą presją ze strony rolnictwa, przemysłu i zapotrzebowania komunalnego.

Wirtualna woda i ślad wodny

Woda – sytuacja na świecie

Ślad wodny
Skąd biorą się problemy z dostępem do
wody? Obecnie ludzkość zużywa więcej
to suma wykorzystanej przez
wody, niż może jej zapewnić naturalny
nas wody – tej użytej bezpośrednio
obieg na naszej planecie. Dlaczego
oraz tej zużytej pośrednio, czyli na różnych
tak się dzieje?
etapach wytwarzania produktów, z których coNa co dzień myślimy o namadziennie korzystamy. Część zużytej wody może
calnym zużyciu wody, czyli tej
zostać ponownie wykorzystana, np. ta, która wybezpośrednio wykorzystywanej
parowała lub wsiąkła w glebę podczas produkcji,
na potrzeby osobiste (mycie, piczęść jednak ulega zanieczyszczeniu i należy podcie), w gospodarstwie domowym
dać ją procesowi oczyszczania. Ślad wodny pokazuje
(pranie, gotowanie, podlewanie
stopień wykorzystania przez człowieka światowych,
roślin), ale woda jest potrzebograniczonych zasobów słodkiej wody, a tym samym
na nie tylko wtedy. Zużywamy
stanowi podstawę do oceny wpływu produkcji artakże wodę niezbędną do wyprotykułów i dostarczania usług na system wodny.
dukowania wszystkich naszych
Stwarza też możliwości przygotowania strarzeczy. Nasza wiedza o faktycznej
tegii na rzecz zmniejszenia tego wpływu.
ilości zużywanych przez nas zasobów
Świadomość pozostawianego po sobie
jest często znikoma i na co dzień nie
śladu wodnego może być jednym
zastanawiamy się nad tym, w jakiej ilości
z elementów odpowiedzialnej
i w jaki sposób wykorzystujemy wodę innych
konsumpcji.
ludzi, żyjących w państwach, gdzie produkuje
się przedmioty, z których korzystamy. Edukacja
globalna dla opisania tej sytuacji posługuje się terdukcji towarów używanych w naszym kraminem: wirtualna woda. Oddaje to charakter zjaju (zużycie globalnych zasobów).
wiska, ponieważ łatwo nie zauważyć zużycia wody,
której wypływania z kraju nie widzimy.

Z przekazów medialnych i powszechnych przekonań wynika, że największe problemy z dostępem
do wody pitnej występują w Afryce. To jednak jest
błędne twierdzenie, ponieważ z powodu gęstości
zaludnienia, lokowania przemysłu i wielkopowierzchniowych intensywnych upraw monokulturowych, które wymagają użycia różnego rodzaju
nawozów i środków ochrony roślin, najwięcej ludzi
mających problem z dostępem do bezpiecznych
źródeł wody pitnej to mieszkańcy Azji. Trudności
te wynikają głównie z zanieczyszczenia wód, a nie
zupełnego ich braku. Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) ok. 1,1 mld ludzi
nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości – oznacza to, że jedna szósta
mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia
i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Jedynie 2% tych osób żyje w Europie,

Suma zużywanej przez nas wody jest określana pojęciem śladu wodnego.

Części składowe śladu wodnego:
• woda zużyta bezpośrednio,
• woda zużyta pośrednio, czyli woda wirtualna,
• ilość wody, która została zużyta i/lub zanieczyszczona w wyniku produkcji towarów powstałych w kraju, którego jesteśmy
mieszkańcami, i w tym kraju używanych
(zużycie lokalnych zasobów),
• ilość wody, która została zużyta i/lub zanieczyszczona w innych krajach do pro-
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65% pochodzi z Azji, a 27% z Afryki. Konsekwencje tego stanu rzeczy mają różnoraki charakter
i przekładają się bezpośrednio na jakość życia.

Przyczyny i skutki problemów z dostępem do
wody pitnej
Problematyka wody skupia jak w soczewce najważniejsze problemy, z jakimi współcześnie zmaga się
ludzkość. Tematyka jest wielowątkowa i na różne
sposoby powiązana z kwestiami środowiskowymi,
społecznymi, gospodarczymi, politycznymi itd.
Przyczyny braku dostępu do wody pitnej:
•
•
•
•
•
•

geograficzne,
katastrofy naturalne,
uwarunkowania polityczne i konflikty
zbrojne: braki infrastrukturalne, brak polityki wodnej, spory o źródła wody,
tamy i zapory,
lokowanie przemysłu,
wielkopowierzchniowe uprawy monokulturowe.

Skutki:
•

zagrożenie głodem i niedostatkiem żywności

Mapa światowych zasobów wody*

Woda – sytuacja w Polsce

Według informacji Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska Polska wyróżnia się stosunkowo małymi zasobami wód, wynoszącymi ok.
1500 m3/rok/mieszkańca, co stanowi zaledwie ok.
36% średniej europejskiej. Efektem takiego stanu zasobów wodnych jest występowanie w części
obszaru Polski trudności w zaopatrzeniu w wodę.
Wodochłonny przemysł i rozwój procesów demograficznych oraz naturalne warunki geograficzne
i hydrograficzne powodują występowanie deficytów wody5.
http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/GIOS_raport_2014%2822MB%29.pdf [dostęp: 11.11.2014].
5

*„Countries by average annual precipitation” by Atila Kagan – Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_by_average_annual_precipitation.png#mediaviewer/File:Countries_by_average_annual_precipitation.
png [dostęp: 11.10.2014].
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woda
•
•
•
•
•

zahamowanie rozwoju rolnictwa i utrata
suwerenności żywnościowej,
migracje ze wsi do miast w poszukiwaniu
lepszego życia i możliwości rozwoju,
wzrost zachorowalności na choroby zakaźne, wysoka śmiertelność niemowląt i niska
oczekiwana średnia długość życia,
zmiany w środowisku naturalnym,
zmiany w strukturze społecznej – upośledzona rola społeczna kobiet i zaburzenie
dostępu do edukacji.

Izabela Parkitna-Mierzwa

rozdział 4
Prawa człowieka
i ich uniwersalizm

Zakręcanie kranu i inne działania sprzyjające
oszczędzaniu bezpośrednio zużywanej wody nie
przełożą się na natychmiastowe polepszenie sytuacji wodnej na świecie. Przyczynią się jednak do
długofalowej poprawy stanu lokalnych zasobów
wody i jej zrównoważonego wykorzystywania.
Świadoma konsumpcja, związana z wiedzą o śladzie wodnym, daje nam możliwość wpływania na
stan globalnych zasobów wody. Czy niezbędna jest
nam kolejna para dżinsów, których wyprodukowanie pochłania ok. 10 tys. litrów tego płynu?
Co możemy zrobić, aby pozostawiać po sobie
jak najmniejszy ślad wodny? Możemy zastanowić
się, jak, dlaczego i co kupujemy. Czy naprawdę
wszystko jest nam potrzebne i czy na pewno w takich ilościach?
•
•
•
•

Kupujmy tyle, ile faktycznie zużyjemy, np.
nie marnujmy żywności.
Kupujmy produkty o niskim śladzie wodnym (np. lokalnie i sezonowo).
Kupujmy rzeczy lepszej jakości (ale pamiętajmy – droższe niekoniecznie znaczy lepsze).
Bądźmy czujni (czyli miejmy świadomość,
jak nasze działania wpływają na środowisko, innych ludzi i zasoby wody).

Designed by Freepik.com
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Woda i ludzie – jak gospodarować zasobami i co
zależy od jednostki, czyli co ja mogę zrobić?

W podstawie programowej edukacji formalnej
tematyka praw człowieka pojawia się od etapu
gimnazjum. Podstawa programowa dla przedszkoli i szkół podstawowych zawiera wątki dotyczące
szacunku dla samego siebie i innych ludzi, ale nie
odnoszą się one bezpośrednio do wymiaru globalnego. Dzieci często od początku edukacji są ukierunkowywane etnocentrycznie i nie mają wpojonego przekonania, że szacunek dla innych ludzi
powinien być wartością uniwersalną, podobnie jak
godność osobowa.
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Źródeł idei powiązanych z prawami człowieka
upatruje się już w filozofii Arystotelesa. Wartością fundamentalną zarówno jego myślenia, jak
i współczesnego ujęcia praw człowieka, jest przyrodzona godność człowieka. W kontekście praw
człowieka godność oznacza godność osobową,
czyli wynikającą z samego faktu bycia człowiekiem.
Nowożytna, prawnie usankcjonowana idea
praw człowieka wiąże się bezpośrednio z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomysł powołania organizacji narodził się jeszcze
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Prawa człowieka i ich uniwersalizm
w czasie trwania II wojny światowej, a ONZ powstała 24 października 1945 r. jako następczyni
nieefektywnie działającej Ligi Narodów. Obecnie
jest uniwersalną organizacją międzynarodową,
zrzeszającą 193 państwa. Jej celem jest zapewnienie
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz wspieranie
przestrzegania praw człowieka.
Trzecia sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ,
obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia

1948 r. Powszechną deklarację praw człowieka.
Jako deklaracja dokument ten nie jest prawnym,
lecz moralnym zobowiązaniem się państw członkowskich ONZ do przestrzegania jego zapisów.
Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna deklaracja praw człowieka porządkuje
osiągnięcia i postulaty związane z dążeniami i prawami jednostek. Deklaracja jest podstawą wszystkich późniejszych, prawnie usankcjonowanych dokumentów dotyczących praw człowieka.

Powszechna deklaracja praw człowieka

Prawa człowieka i ich uniwersalizm
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej
kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.
Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków
wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,
ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości
dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz
z wolności od strachu i nędzy,
ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,
ZWAŻYWSZY, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,
ZWAŻYWSZY, że Narody Zjednoczone przywróciły swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność
i wartość jednostki oraz w równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania
postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności,
ZWAŻYWSZY, że Państwa Członkowskie podjęły się we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych
zapewnić powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności,
ZWAŻYWSZY, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,
PRZETO ZGROMADZENIE OGÓLNE ogłasza uroczyście niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa, mając stale w pamięci niniejszą Deklarację, dążyły w drodze nauczania i wychowywania
do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu
krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród
Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.
Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem
i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
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Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.
Artykuł 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.
Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym
sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.
Artykuł 11
1. Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty,
dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym zapewniono
mu wszystkie konieczne środki obrony.
2. Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili
jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać
kary wyższej niż ta, która była przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa.
Artykuł 12
Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej
przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.
Artykuł 13
1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa.

2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do
swego kraju.
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Prawa człowieka i ich uniwersalizm
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Prawa człowieka i ich uniwersalizm
Artykuł 14
1. Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.
2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia
przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.
4. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 15
1. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 24
Każdy człowiek ma prawo do urlopu i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe
płatne urlopy.

Artykuł 16
1. Mężczyźni i kobiety bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, narodowości lub wyznania mają prawo po
osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni równe prawa w odniesieniu do
zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.
2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.
3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa
i Państwa.

Artykuł 25
1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając
w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do
życia w inny sposób od niego niezależny.
2. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie, korzystają z jednakowej ochrony społecznej.

Artykuł 17
1. Każdy człowiek, zarówno sam, jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
2. Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności.

Artykuł 26
1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka
podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są
dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.
2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.
3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom.

Artykuł 18
Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania
lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi,
publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
Artykuł 19
Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej
opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu
na granice.
Artykuł 20
1. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
2. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.
Artykuł 21
1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie
wybranych przedstawicieli.
2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.
Artykuł 22
Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania – poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami
każdego Państwa – swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.
Artykuł 23
1. Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
2. Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.
3. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego
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Artykuł 27
1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania
ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego
działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.
Artykuł 28
Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności
zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane.
Artykuł 29
1. Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój
jego osobowości.
2. W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych
i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu
demokratycznego społeczeństwa.
3. Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Artykuł 30
Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu,
grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do
obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.

Źródło: www.unic.un.org.pl

— 21 —

Prawa człowieka i ich uniwersalizm
W rozważaniach o prawach człowieka fundamentalne znaczenie ma to, że prawa te przysługują
jednostce, czyli konkretnej osobie, na podstawie
samego faktu bycia człowiekiem. Oznacza to, że
prawa człowieka są:
•
•
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•

przyrodzone (przysługujące każdej osobie
z racji urodzenia, a nie nadania),
niezbywalne (człowiek nie może zrzec się
swoich praw),
powszechne (przysługujące każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, koloru
skóry, płci czy przynależności państwowej).

Trzeba pamiętać, że prawa człowieka obowiązują jedynie w relacji państwo – jednostka i mają
za zadanie ochronę obywateli przed zbytnią ingerencją państwa w życie jednostki. Jednocześnie
prawa człowieka są ograniczalne, ponieważ prawa
danego człowieka kończą się tam, gdzie zaczynają
się prawa innego człowieka. Jedynie wolność od
tortur i wolność od niewolnictwa w żadnym razie
nie mogą być ograniczone.

Anita Ponikło

„Prawa człowieka nie gwarantują
tego, że będziemy kochani,
szczęśliwi, że dobrze się nam
będzie wiodło, nie gwarantują
nawet sprawiedliwości ani minimum
dobrobytu – chronią nas jedynie
przed upokorzeniem, zamachem na
naszą godność i to tylko ze strony
jednego, ale najpotężniejszego z potencjalnych naruszycieli – władzy
państwowej, co w demokracji wykłada się na wolę większości”7
Marek Nowicki

„Prawa człowieka są to powszechne
prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne
każdej jednostce w jej kontaktach
z państwem. Pojęcie praw człowieka
opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona;
po drugie, że każda jednostka posiada
sferę autonomii, do której dostępu nie
ma żadna władza; i po trzecie, że
każda jednostka może się domagać
od państwa ochrony jej praw”6
Wiktor Osiatyński

.

7

W świetle powyższej definicji, świetnie tłumaczącej obowiązki państwa wobec jednostki, nadal
pozostaje pytanie, co my indywidualnie możemy
zrobić dla sprawiedliwego funkcjonowania świata?
Żadne odgórne usankcjonowania nie mogą nam
tego zapewnić. To zależy od nas samych i naszych
codziennych decyzji. Nawiązuje to do wartości
promowanych w edukacji globalnej, czyli kierowania się odpowiedzialnością, sprawiedliwością
i solidarnością oraz otwartością i szacunkiem dla
wszystkich ludzi, z którymi jesteśmy powiązani siecią globalnych współzależności.

rozdział 5
Głód na świecie
i suwerenność
żywnościowa

Na świecie produkuje się taką ilość pożywienia,
że starczyłaby ona do wykarmienia 12 mld ludzi.
Tymczasem naszą planetę zamieszkuje 7 mld osób,
z czego blisko 805 mln cierpi głód. Tak, marnujemy jedzenie. I robimy to także w Polsce. Raport
FAO dotyczący 2013 r. nie pozostawia złudzeń
– podczas gdy rocznie całkowita produkcja rolna
wyniosła 6 mld ton, to zmarnowało się z tego aż
1,3 mld ton. Tylko w krajach Unii Europejskiej
nie wykorzystano 89 mln ton żywności, a w samej
Polsce zmarnowano 9 mln ton, czyli ok. 180 kg
na osobę.

Paradoksy żywieniowe, czyli głód na świecie
Prawo do żywności jest jednym z podstawowych
praw człowieka. Każdy powinien mieć dostęp
do pożywienia. Dlaczego więc na świecie głodu
doświadcza łącznie większa liczba ludzi, niż np.
wynosi liczba wszystkich mieszkańców Europy
(szacuje się, że na Starym Kontynencie żyje ok.
750 mln osób)?
José Bové, francuski rolnik i aktywista, twierdzi:
„Jeśli wygra globalizacja, będzie to oznaczać koniec
rolnictwa i eliminację setek milionów rolników na
całym świecie”. Co ma na myśli eurodeputowany

pola uprawne w kansas, USA

6

Współcześnie obowiązujące prawa człowieka,
które są doniosłym osiągnięciem uwarunkowań
prawnych w relacji państwo – obywatel, nie gwarantują jednak spokojnego życia dla każdego człowieka w sprawiedliwie urządzonym świecie.
M. Nowicki, Czym są prawa człowieka?, http://
amnesty.org.pl/fileadmin/user_upload/Edukacja/
Stop_Dyskryminacji/M.Nowicki_co_to_s%C4%85_prawa_cz%C5%82owieka.pdf, [dostęp: 11.10.2014].
7

http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsiatynski_HistIFilo.
pdf [dostęp: 11.10.2014].

6

FOT. Daily Overview. Overviews created with Apple Map, satellite imagery courtesy of Digital Globe.
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International Food Policy Research Institute, 2014 Global
Hunger Index, Bonn/Washington, D.C./Dublin 2014.
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średni
brak danych

alarmujacy

ekstremalnie alarmujący
niski
kraje rozwinięte

poważny

ście ogólnej liczby mieszkańców globu osiągnięty
został znacznie lepiej prezentujący się stosunek statystyczny – obecnie głoduje jedna osoba na dziewięć. Ale – bądźmy tego świadomi – do realizacji
milenijnego celu wciąż jest daleko. Dlaczego?
W 16 krajach wskaźniki dotyczące głodu określono jako alarmujące lub bardzo niepokojące.
Ranking GHI obejmuje 120 państw. Najbardziej
cierpią mieszkańcy krajów afrykańskich, zwłaszcza
tych ulokowanych na południe od Sahary i w południowej Azji. Najwyższą pozycję zajmują Burundi i Erytrea. Tam głód jest po prostu powszechny.
Ale trzeba mieć świadomość, że w dokumencie nie
ma analizy sytuacji w takich państwach jak Demokratyczna Republika Konga, Somalia czy Afganistan, ponieważ brakuje w tym zakresie wiarygodnych danych (pod uwagę nie były brane również
tzw. kraje rozwinięte).
Od 1990 r. do 2014 r. wskaźniki GHI w 26
krajach spadły o 50% lub więcej. W kategoriach
absolutnego postępu wymienia się: Angolę, Bangladesz, Kambodżę, Czad, Ghanę, Malawi, Niger,
Rwandę, Tajlandię i Wietnam. To lista państw,
w których poziom głodu jest coraz niższy. Niestety,
jest też wyjątek wskazujący na odwrotną tendencję
– Suazi od 1990 r. notuje ciągły wzrost liczby osób
głodujących.
Pamiętajmy jeszcze o jednym. Głód wynika
z braku dostępu do pożywienia. Ale występuje też
inna forma, która – niesłusznie – jest marginalizowana, a ma poważne konsekwencje dla możliwości
funkcjonowania społeczeństwa. Jest to głód ukryty. Polega on na diecie ubogiej w mikroelementy,
która prowadzi do niedoboru niezbędnych witamin i minerałów. Według szacunków International
Food Policy Research Institute głód ukryty dotyka
ok. 2 mld ludzi8.

poziom głodu wg. IFPRI 2014

z partii Zielonych? Z jednej strony nie każdego
stać na kupowanie jedzenia, z drugiej strony nie
każdy ma możliwość samodzielnego wytworzenia
żywności. Drobni rolnicy są stale pomniejszającą
się grupą.
Przyczyny tego stanu rzeczy są związane z globalnymi współzależnościami. To przez nie dochodzi do nieodpowiedniego gospodarowania zasobami. Ziemie i zasoby naturalne krajów globalnego
Południa są wykorzystywane na potrzeby państw
globalnej Północy. Często prowadzi to do tragicznych konsekwencji, w tym – do głodu.
Wstrząsające obrazy przedstawiające niedożywione afrykańskie dzieci – o małych bezsilnych
ciałach, niezdolne do wykonania choćby najmniejszego ruchu – przykuły uwagę mieszkańców globalnej Północy zwłaszcza w latach 90. minionego
wieku. Od 1990 r. sytuacja głodu na świecie jest
monitorowana przez Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) i przedstawiana przez International Food Policy Research
Institute (IFPRI).
Zestawienie danych prezentowanych w raportach, które obejmują minione 23 lata, nie tylko
przeraża. Na szczęście daje też nadzieję. Raport
Global Hunger Index 2014 (GHI) opracowany
przez IFPRI w części analitycznej wykazuje, że
liczba osób głodujących… maleje. W połowie lat
90. wynosiła ona 1,3 mld. Na globie żyło wówczas 5,2 mld ludzi. Dawało to druzgoczący stosunek statystyczny – jedna osoba na pięć cierpiała
głód. Sumienie ludzi w krajach zamożnych zostało
wstrząśnięte.
W efekcie budzenia się społecznej świadomości
w 2000 r. przyjęta została Deklaracja Milenijna,
podpisana przez wszystkie państwa członkowskie
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Deklaracja
zawiera osiem punktów o charakterze wytycznych,
które są nazywane Milenijnymi Celami Rozwoju.
Już w pierwszym punkcie pada wezwanie do wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu. Za wyznacznik tego, że cel zostanie osiągnięty, uznano
wówczas zmniejszenie o połowę liczby osób żyjących za mniej niż 1 dolara dziennie. Zgodzono się,
że aby osiągnąć taki rezultat, należy w pierwszym
rzędzie zburzyć mur wznoszony z politycznych
rozgrywek, który odgradza ludzi biednych od pożywienia. Monitorowanie wskaźników głodu powierzono FAO.
Od czasu pierwszych pomiarów sprzed niemal ćwierćwiecza do momentu pozyskania najnowszych danych liczba głodujących spadła do
805 mln, czyli o 39%. Przy jednoczesnym wzro-

Mapa głodu na świecie
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głód na świecie i suwerenność żywnościowa

głód na świecie i suwerenność żywnościowa
Przejęta ziemia jest wykorzystywana głównie pod
uprawę żywności (m.in. soi, kukurydzy, oleju palmowego, trzciny cukrowej) oraz biopaliw przeCzy Milenijne Cele Rozwoju nie stawiają poznaczonych na eksport. Ludność zamieszkująca
przeczki zbyt nisko? Przecież ciężko w ogóle goi uprawiająca dane tereny jest zwykle przesiedlana
dzić się z faktem, że – niezależnie od skali zjawiska
w inne miejsca. Bywa i tak, że na nowym teryto– ludzie cierpią i umierają z głodu. W 2012 r. na
rium przesiedleńcy nie są już w stanie kontynuować
szczycie ONZ Rio+20 Sekretarz Generalny Ban
rolniczych tradycji i prowadzić upraw. Niekiedy
Ki-moon zaproponował, aby w ciągu kolejnych
w ramach opisywanego procederu do przemysło20 lat całkowicie zlikwidować ten problem. Tym
wych celów zostają wykorzystane ziemie, które
samym raz jeszcze postawił pytanie o rzeczywiste
wcześniej… sklasyfikowano jako nieużytki, np.
przyczyny zjawiska – skoro na świecie jest tyle pomokradła czy lasy. I chociaż pierwotnie nie były
karmu, że wręcz nie da się go przejeść, dlaczego
one wprost przeznaczane pod uprawy rolne, to stawciąż są ludzie, którzy nie mają czego włożyć do
nowiły istotne zaplecze dla lokalnej społeczności,
ust?
choćby pełniąc funkcję pastwisk dla zwierząt lub
Efektem wspomnianych już w tym
źródła materiału opałowego.
kontekście globalnych współzależPróbą rozwiązania tych złożoności są np. niesprawiedliwa
nych problemów jest idea suSuwerenność
dystrybucja ziemi, żywności
werenności
żywnościowej.
żywnościowa
oraz środków produkcji.
Termin ten został stworzony
to prawo społeczności
Do tego dochodzi częprzez członków organizacji
danego
kraju do samodzielnesto bardzo niekorzystVia Campesina. Via Camgo definiowania własnej polityna organizacja rynków
pesina to koalicja ponad
ki rolnej i żywnościowej, która
rolnych oraz niewła148 podmiotów, które
umożliwia zaspokojenie potrzeb
ściwa polityka rolna,
koncentrują się na proi oczekiwań ludności oraz pozwala
zarówno na poziomie
pagowaniu
rodzinnych
na osiągnięcie celów zrównomiędzynarodowym, jak
gospodarstw rolnych proważonego rozwoju, a jednoi lokalnym. Krytyczny
wadzonych w duchu zrówcześnie nie szkodzi innym
okazuje się również brak
noważonego rozwoju.
społecznościom.
dostępu do środków maSuwerenność żywnościowa
terialnych. W konsekwencji
to prawo społeczności danego
ludzie są pozbawieni możliwokraju do samodzielnego definiości produkcyjnych – nie mogą zawania własnej polityki rolnej i żywnocząć sami się utrzymywać i wyżywiać we
ściowej, która umożliwia zaspokojenie potrzeb
własnym zakresie.
i oczekiwań ludności oraz pozwala na osiągnięcie
Aby otrzymać pełny obraz, należy wspomnieć
celów zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie
o praktykach, jakie stosują przedstawiciele kranie szkodzi innym społecznościom. (Zrównowajów globalnego Południa – zarówno państw, jak
żony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia
i działających w nich korporacji. Wystarczająco
przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnowymowna jest sama nazwa: land grabbing (w wolrodności i dostatku zasobów naturalnych). Idea ta
nym tłumaczeniu: grabież ziemi). Pola, które monie wyklucza międzynarodowego handlu produkgłyby być przeznaczone pod uprawy realizowane
tami rolnymi. Sprzyja kształtowaniu takiej poliprzez miejscowych rolników, często wykupowane
tyki i takich praktyk handlowych, które najlepiej
są przez koncerny czy inne państwa pod wielkosłużą prawu ludności do zdrowej i kulturowo odpowierzchniowe plantacje (nierzadko obejmujące
powiedniej żywności oraz bezpiecznej i ekologicznawet setki tysięcy hektarów). W ten sposób lonie zrównoważonej produkcji. Podstawową zasadą
kalna społeczność pozbawiana jest kontroli nad
suwerenności żywnościowej jest nieodzowność
terenami, na których mieszka, co realnie zagraża
demokratycznego udziału w kształtowaniu polilokalnej produkcji żywności i dostępowi do wody
tyki rolnej i żywnościowej wszystkich, na których
pitnej. Skala problemu jest olbrzymia.
ma ona wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem
Bank Światowy szacuje, że taki scenariusz domieszkańców terenów wiejskich9.
tyczy obecnie od 10% do 30% światowych ziem
9
Marcin Gerwin, Żywność i demokracja. Wprowadzenie do
uprawnych, z czego 70% znajduje się w Afryce.
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Sen o normalności, czyli czym jest suwerenność żywnościowa

głód na świecie i suwerenność żywieniowa
Innymi słowy, mieszkańcy danego kraju, regionu, miasta lub wsi mogą sami zaprojektować swój
system żywnościowy, czyli sami mogą decydować
o tym, co będą jedli, kto będzie tę żywność produkował i w jaki sposób będzie to robić. W tej wizji
nie ma miejsca na dyktat innych krajów czy koncernów lub instytucji takich jak Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy albo inne podmioty handlowe.

uprawy wielkopowierzchniowe soi w Brazylii

FOT. Daily Overview. Overviews created with Apple Map, satellite imagery courtesy of Digital Globe.

suwerenności żywnościowej, Kraków 2011, s. 8.
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Anita Ponikło

rozdział 6
Odpowiedzialna
konsumpcja

Designed by Freepik.com
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Nie dziedziczymy naszej planety od naszych dziadków, tylko pożyczamy ją na chwilę od naszych
wnuków.
Jane Goodall
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Każdego dnia jesteśmy konsumentami. Kupujemy
i zużywamy wiele rzeczy, często nawet nie zauważając, że do ich wytworzenia potrzebne były: różne
surowce, praca szeregu osób, rozgałęziony transport. Za każdym naszym konsumenckim wyborem
stoi długa lista dóbr, jakimi musiała z tego powodu podzielić się z ludźmi planeta. A później będzie
musiała jeszcze przyjąć od nas resztki – wszystko
to, czego nie skonsumowaliśmy, czyli spory zestaw
odpadów.
Nie jest obojętne ani to, co konsumujemy, ani
to, jak konsumujemy. Nie wspominając już o ilościach, w jakich konsumujemy… Bynajmniej nie
chodzi tu wyłącznie o stan naszych portfeli. Rozstrzygające jest to, czy wyborów zakupowych dokonujemy świadomie. Czy zdajemy sobie sprawę
z tego, że każda z decyzji konsumenckich oznacza
włączenie się w sieć odpowiedzialności? Aby codzienne wybory, jakich dokonujemy w roli konsumentów, były dobre, potrzebna jest nam przede
wszystkim wiedza. Wiedza oraz chęć jej zdobywania. Z czego powstał produkt, po który sięgam, jak
został wytworzony, czyimi rękami wykonany, jak
dostarczony do sklepu? Co się z nim stanie, gdy
zostanie już użyty zgodnie z przeznaczeniem?
Najzwyklejsze zakupy mają swój globalny kontekst i daleko idące konsekwencje. To nasze pieniądze kształtują świat. Dlatego odpowiedzialna,
świadoma konsumpcja to podejmowanie decyzji
konsumenckich z uwzględnieniem ich konsekwencji. A są to m.in.: wydobycie surowców, produkcja,

dystrybucja, transport, użytkowanie i utylizacja
danego produktu. Każda decyzja może mieć skutki pozytywne, takie jak ochrona środowiska czy
wspieranie lokalnych producentów, albo negatywne, np. zanieczyszczanie środowiska, łamanie praw
człowieka i praw pracowniczych.

Niskie ceny, czyli prawdziwy koszt zakupów
Często najważniejszym czynnikiem decydującym
o wyborze w trakcie zakupów jest cena. Zwykle
jednak kierowanie się wyłącznie tym kryterium
jest tylko pozornie dobrym wyborem. Prawdziwe
koszty produktów nie mają przecież jedynie materialnego charakteru. Rzeczywisty koszt towaru
należałoby zwiększać o świadomość tego, jakie
są konsekwencje jego wytworzenia i użycia. Czy
można pomijać degradację środowiska, do jakiej
dochodzi podczas produkcji przedmiotu, czy można ignorować fatalne warunki pracownicze ludzi
wytwarzających daną rzecz? Wszystko to, co nie
jest wprost wyceniane, może się finalnie okazać
najbardziej kosztowne.
Przyjrzyjmy się produktom elektronicznym.
To, jak niskie są ceny tego rodzaju wyrobów,
aż zadziwia. Przecież do wyprodukowania na
przykład smartfona potrzebnych jest wiele surowców różnego pochodzenia, często dostarczanych
z więcej niż jednego państwa. Surowiec trzeba wydobyć, przetransportować, przetworzyć, dostosować do wymogów produktu. Następnie stworzyć
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odpowiedzialna konsumpcja

z jego użyciem półprodukty, z nich skomponować
całość, a potem opakować wyrób i przekazać go
w ręce niezliczonych pośredników: importerów,
dystrybutorów, hurtowników, sprzedawców. Ale
to dopiero część drogi takiego przedmiotu. Potem
jest on używany, a po krótkim okresie, bo tym charakteryzują się wyroby elektroniczne, utylizowany.
Utylizacja nie jest łatwa i obojętna ani dla środowiska – gdyż może doprowadzić do skażenia całych
okolicznych ekosystemów – ani dla ludzi żyjących
blisko wysypisk elektrośmieci, którzy cierpią przez
to nieraz na brak czystego powietrza lub bezpiecznego dostępu do wody pitnej.
Niskie ceny zakupu sprzętów elektronicznych
sprawiają, że zwykle – kierując się kolejny raz kryterium ceny – prościej jest wyrzucić zepsutą rzecz,
niż ją naprawić. W tym właśnie tkwi wspomniany koszt utylizacji. Należy jednak dodać jeszcze
jedną informację o dalszym losie wyrzucanych
przedmiotów elektronicznych. Elektrośmieci, ze
względu na zawartość niebezpiecznych substancji, zwykle są wysyłane do krajów globalnego
Południa (m.in. do Indii, Chin, Ghany). Tam
lokalni mieszkańcy, pracując bez żadnych zabezpieczeń, próbują odzyskać z nich cenne surowce,
które z kolei za grosze skupowane są przez firmy
produkujące elektronikę – tu właściwą ceną jest
ryzyko życia ludzi i zachowania stanu środowiska
naturalnego. Ze sprzętów elektronicznych często
wyciekają toksyczne substancje, które zatruwają
glebę i okoliczne ujęcia wody, a w trakcie spalania
przedmiotów (potrzebnego do oddzielenia surowców) uwalniają się toksyny.
Podobnie rzecz ma się z innymi produktami
– kto inny płaci cenę za oszczędności, jakie czynimy dzięki tanim zakupom. Niewysokie ceny
ubrań, które zostały uszyte w Azji czy w Ameryce Środkowej i Południowej, są wynikiem niskich
płac dla tamtejszych pracowników, które, porównane do zarobków w krajach globalnej Północy,
proporcjonalnie pozwalają zaledwie na przeżycie.
Inne koszty ukryte nadmiernego konsumpcjonizmu związane są z przemysłową hodowlą zwierząt.
Pozwala ona na tanie i częste spożywanie mięsa, lecz
wiąże się z cierpieniem zwierząt hodowlanych oraz
ogromną w skali światowej emisją CO2. Mieszkańcy
krajów globalnej Północy jedzą to, co wytworzą ludzie z państw globalnego Południa. Żeby mięso mogło być tanie i łatwo dostępne na północy globu, na
południu powstają wielkopołaciowe uprawy zbóż
potrzebnych na paszę dla zwierząt.
Ważny jest wybór nie tylko samego produktu,
ale również miejsca, w którym go kupujemy. Wy-
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bierając jako miejsce zakupów jedynie hipermarkety i sklepy dyskontowe, przyczyniamy się pośrednio
do zmniejszania liczby małych prywatnych sklepów, do których mają możliwość dostarczać swoje
towary lokalni wytwórcy czy małe firmy. Zwykle
to ich oferta zapewnia różnorodność asortymentu.
Ukryte koszty naszych zakupów w supermarketach
dostrzegamy już teraz, lokalne sklepy na naszych
oczach znikają z ulic osiedli oraz miast.

na przykład z Egiptu, Izraela czy Hiszpanii. Warto
zwrócić uwagę na kraj pochodzenia warzywa. Wtedy dostrzeżemy, jak często marchewka, którą z powodzeniem możemy kupić lokalnie, do hipermarketów sprowadzana jest z Holandii. Tymczasem
powszechny przepływ produktów w przypadku
żywności doprowadził m.in. do tego, że w hiszpańskim regionie Almería funkcjonują największe szklarnie Europy. Zajmują one powierzchnię
260 km2 i znajdują się na terenie pustynnym usytuowanym nad brzegiem morza, z którego pobiera się wodę i odsala ją, by podlewać uprawy (zob.
zdjęcie).
Rośliny, które są tam uprawiane (dotyczy to
m.in. pomidorów czy sałaty), często nie rosną w ziemi, tylko na włókninach, do których dostarczana
jest woda i odpowiednie mieszanki substancji odżywczych. Gdy urosną, są odpowiednio pakowane. Dalekie dystanse wymagają specjalnych opakowań, by ograniczyć zniszczenia w transporcie,
a także zastosowania chemikaliów, by proces dojrzewania nie rozpoczął się przed dotarciem warzyw
na miejsce przeznaczenia. Oczywiście konieczne są
również potężne zasoby energii, by napędzać liczne
statki, ciężarówki i samoloty przewożące towar,
których praca w efekcie dodatkowo zanieczyszcza
środowisko.

rozdział 6.1
jedzenie

Co wobec tego mogą robić konsumenci? Najlepszym wyjściem jest kupowanie produktów spożywczych lokalnie i sezonowo. Wciąż
możliwe są zakupy na targach czy w lokalnych
sklepach spożywczych, a w dużych miastach
otwierają się nowe możliwości wynikające
z powstawania kooperatyw spożywczych. Kooperatywy tworzą lokalną sieć drobnych producentów i umożliwiają konsumentom zakup
bezpośrednio od rolników i wytwórców. Pomijają pośredników i działają na zasadach zbliżonych do spółdzielni.
Udział w kooperatywie spożywczej daje wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia dostęp do
produktów lokalnych, ekologicznych, sezonowych. Po drugie, pomija pośrednika, co niesie
korzyść finansową bezpośrednio dla rolnika
i wytwórcy, ale również dla kupującego. Po
trzecie, wspomaga małych wytwórców i lokalne produkty. Kooperatywy mogą funkcjonować dzięki współpracy w grupie, wzajemnej
pomocy i podziałowi obowiązków. Jest to oddolne działanie grupy złożonej z indywidualnych osób, które postanawiają ze sobą współpracować na zasadach niepisanej umowy.

Grządki z włókniny, czyli co kupujemy i jemy
Najczęściej kupujemy jedzenie. To, co jemy, wpływa na to, jak funkcjonujemy, i na to, w jakim stanie jest nasze środowisko. Dlatego warto wiedzieć,
co dokładnie się kupuje, a tym samym – jaki rodzaj
działalności się wspiera. Wybierając towary pochodzące od lokalnych producentów, przyczyniamy się
do wspierania małych społeczności, utrzymywania
się nieprzemysłowego rolnictwa oraz redukujemy
liczbę kilometrów, jakie muszą pokonać produkty, zanim do nas dotrą (tzw. food miles). Łączy się
to nierozerwalnie również z naszym zdrowiem. Po
pierwsze, ograniczamy ilość spalin wytwarzanych
podczas transportu. Po drugie, nie jest konieczne
używanie dużej ilości chemii, która służy do zabezpieczenia żywności przed psuciem się podczas
długiej podroży. Istotne jest więc to, aby w maksymalnym stopniu korzystać z warzyw i owoców
sezonowych, co zmniejsza w naszych domach ilość
wyrobów pochodzących z eksportu.
Z eksportu pochodzą nie tylko cytrusy i owoce egzotyczne, ale również warzywa i owoce, które
rosną także w Polsce. Przykładem mogą być ziemniaki, które w dużych sklepach na terenie Polski
bynajmniej nie pochodzą z miejscowych upraw, ale

szklarnie w hiszpańskiej almeri
FOT. Daily Overview. Overviews created with Apple Map, satellite imagery courtesy of Digital Globe.
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Edward Abramowski, jeden z prekursorów
kooperatyzmu w Polsce, wyjaśnia: „Kooperatywa jest szkołą społeczną, gdzie ludzie uczą się
sami radzić nad swoimi sprawami, organizować
je, działać zbiorowo i solidarnie, reformować warunki swego bytu własnym umysłem i własnymi
siłami; gdzie poznają w praktyce złożony mechanizm ekonomiczny i społeczny dzisiejszego życia
i sposoby rządzenia nim”10.

W podejmowaniu decyzji mogą nam nieraz pomóc
różnego rodzaju certyfikaty:

gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

Jaka kura, takie jajko,
czyli oznakowania i certyfikaty
Kupując jajka w sklepie, możemy sprawdzić,
z jakiego chowu pochodziła kura, która je zniosła, a także z jakiego kraju jest sprowadzany towar. Każde jajko ma nadrukowany kod. Zawiera
on trzy informacje. Pierwsza cyfra wskazuje na
rodzaj chowu, następnie zapisane są skrót kraju
pochodzenia (np. PL dla Polski) oraz kod identyfikacyjny zakładu produkcyjnego. Jajka nieoznakowane pochodzą z hodowli liczących do
50 kur.
0 – jajka z chowu ekologicznego. Kury
biegają wolno, wracają do kurnika według
własnego uznania. Zimą karmi się je paszą
z certyfikatem ekologicznym.
1 – jajka z chowu wolnowybiegowego.
Kury mogą się swobodnie przemieszczać,
grzebać w ziemi, mają dostęp do słońca
oraz świeżego powietrza.

Obecność na opakowaniu znaku FairTrade oznacza, że producent otrzymał za wytworzenie towaru
sprawiedliwą cenę, a sam wyrób podlegał kontroli
jakości na każdym etapie produkcji. Kupując artykuły oznaczone certyfikatem FairTrade, wspieramy
działania, które mają umożliwić godne funkcjonowanie oraz rozwój przedsiębiorstw z krajów globalnego Południa. Dla mieszkańców tych terenów jest
to szansa na pracę w odpowiednich warunkach, za
godną i sprawiedliwą zapłatę.
Obecnie certyfikaty FairTrade przyznawane są
m.in. takim produktom, jak: banany, cukier, bawełna, kawa, kakao, herbata, kwiaty, miód, orzechy, ryż, przyprawy, zioła, wino.

2 – jajka z chowu ściółkowego. Kury
spędzają całe życie w zamkniętym pomieszczeniu, karmi się je paszą, ale mogą
się swobodnie poruszać.
3 – jajka z chowu klatkowego. Kury
nigdy nie wychodzą z bardzo ciasnych klatek. Zwierzęta karmi się paszą, do której
dosypuje się przyspieszające wzrost hormony oraz antybiotyki chroniące kury
przed chorobami. To jeden z najtańszych
sposobów hodowli, który nastawiony jest
na maksymalizację wydajności i zysku.

Edward Abramowski, Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, Łódź 2012,
s. 69.
10
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Euroliść. To znak przyznawany przez Komisję Europejską produktom ekologicznym w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich
paczkowanych wyrobach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich
i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

Znak rolnictwa ekologicznego jest przyznawany
gospodarstwom ekologicznym. Chodzi o przyjazną środowisku produkcję, która powinna przebiegać zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod
nadzorem jednostek certyfikujących. Produkty
oznaczone tym symbolem pochodzą bezpośrednio
od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym
i zabezpieczonym opakowaniu.

Ekoland. To najbardziej rozpoznawalny polski
symbol przeznaczony dla żywności ekologicznej.
Przyznaje go Polskie Stowarzyszenie Producentów
Żywności Metodami Ekologicznymi. Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie oznaczenia
ekologicznego, muszą spełnić szereg kryteriów,
m.in.: użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, nie stosować wypalania
traw, planować wypas zwierząt tak, aby nie zagrażał on ptakom łąkowym i cennym gatunkom
roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę.
Gospodarstwa ekologiczne, które chcą posługiwać
się znakiem ekologicznym Ekoland, nie mogą też
produkować żywności modyfikowanej genetycznie
(GMO).

MSC (Marine Stewardship Council). Tym znakiem mogą się wyróżniać produkty, które spełniają
zasady zrównoważonego rybołówstwa, a więc przyjaznego ekosystemom i bezpiecznego dla populacji
zwierząt. MSC współpracuje z naukowcami, rybakami i organizacjami na całym świecie. Konsument wie, że wytworzenie produktu oznaczonego
tym symbolem nie przyczyniło się do degradacji
środowiska. Ryby muszą być poławiane tak, aby
nie zagrażało to ich populacji ani też populacji
żadnego innego gatunku. Powinny zostać zachowane produktywność i różnorodność ekosystemu,
w którym prowadzi się połowy. Ponadto muszą być
respektowane wszystkie standardy prawne rybołówstwa (lokalne, narodowe i międzynarodowe).

ECOCERT to znak, który można znaleźć na opakowaniach kosmetyków ekologicznych. Główne
wytyczne do przyznania certyfikatu to: brak składników GMO i pochodzenia zwierzęcego, nietestowanie na zwierzętach, brak sztucznych substancji
zapachowych i konserwujących.
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Certyfikat Soil Association – przyznawany jest
przez organizację non-profit, która promuje produkty ekologiczne. Oznacza, że żywność powstała
zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie
dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
Certyfikaty przyznawane są produktom spożywczym, wyrobom dla zdrowia i urody, odzieży
i tekstyliom, produktom ogrodniczym, drewnu
i wyrobom z drewna, produktom pochodzącym
z etycznego handlu.

UTZ. W języku Majów te trzy litery oznaczają „dobry”. Certyfikat ma na celu zapewnienie
jakości produkcji kawy, herbaty i kakao. Jakość
musi być utrzymana w całym łańcuchu – począwszy od producenta surowców, aż do wytwórcy
gotowego produktu. Plantacje z certyfikatem
UTZ optymalizują zużycie wody. Plantatorzy
chronią zasoby wody i używają odnawialnych
źródeł energii. Zwracają również uwagę na sposób
prowadzenia wycinki drzew, chronią zagrożone
gatunki, przeciwdziałają erozji gleby. Pracownicy
plantacji i ich rodziny są zakwaterowani w odpowiednich warunkach, mają dostęp do czystej
Osiem
wody pitnej, a także zapewnioną opiekę
kroków pomagających
medyczną. Organizacja przyznająca
zrobić odpowiedzialne zakupy.
certyfikat UTZ weryfikuje plantatorów pod względem przestrzegania
Zanim wybierzesz, sprawdź:
prawa krajowego oraz konwencji
1. Skąd pochodzi produkt?
międzynarodowych w zakre2. Jaki jest jego skład: czy zawiera zbędne
sie ochrony praw pracowniskładniki chemiczne (polepszacze, utwardzacze,
czych dotyczących wieku
konserwanty) lub półprodukty, które szkodzą
zatrudnianych osób, a także
środowisku (np. olej palmowy)?
godzin i bezpieczeństwa
pracy (konwencje MOP).
3. Gdzie produkt był pakowany?

4. Czy na opakowaniu są dodatkowe oznaczenia lub
certyfikaty?
5. Z czego wykonane jest opakowanie?
6. Czy opakowanie jest niezbędne?
7. Czy opakowanie można jeszcze do czegoś
wykorzystać?
8. Czy ten sam produkt jest dostępny w większej
ilości? (Jeżeli używasz go często, nie
ma potrzeby generowania zbędnych
opakowań dla mniejszej ilości
produktów).

Świadoma i odpowiedzialna
konsumpcja to oczywiście
coś więcej niż wybory
dokonywane
podczas
zakupów.
To
postawa,
która przekłada się na całość
naszego
funkcjonowania
w społeczeństwie. Świadomymi
konsumentami możemy być także
w domu, w biurze czy w podróży.

Opakowania stanowią bardzo istotny element produktów, które kupujemy. Warto spojrzeć na nie
krytycznym okiem i postępować w myśl zasady
„3R”, czyli: Reduce – redukuj ilość, Reuse – używaj wielokrotnie, Recycle – oddawaj do recyklingu
(kompostuj).
Przeciętny Europejczyk produkuje rocznie
481 kg odpadów komunalnych, czyli śmieci wyrzucanych w domu, pracy lub szkole. Problem
śmieci wynika nie tylko z tego, że trzeba się ich pozbyć. Odpady wywierają pośredni wpływ na środowisko naturalne. Wszystko, co nie zostaje poddane
recyklingowi lub odzyskowi, oznacza utratę surowców i innych nakładów energetycznych w poszczególnych fazach życia produktu, tj. produkcji,
transporcie i konsumpcji. Oddziaływanie na środowisko w całym cyklu życia produktu jest
znacznie większe niż w samej fazie gospodarowania odpadami11.
Przykładowo torba jednorazowa używana jest średnio przez
25 minut, a do jej produkcji
i transportu potrzebnych było
wiele surowców, takich jak ropa
naftowa, energia, paliwo itd.
Każdego roku do mórz i oceanów świata trafia ok. 10 mln
ton śmieci. Tworzywa sztuczne,
w szczególności opakowania
takie jak butelki po napojach
i torby jednorazowe, stanowią
zdecydowaną większość. Masowa produkcja tworzyw sztucznych rozpoczęła się w latach 50.
XX w. i wzrosła z 1,5 mln ton do
obecnego poziomu 280 mln ton rocznie. Około
jedną trzecią obecnej produkcji stanowią opakowania jednorazowe, które wyrzuca się w ciągu jednego roku od czasu ich wytworzenia12.
Po świecie „podróżują” odpady wszelkiego rodzaju. Rosnąca ilość odpadów, szczególnie papieru,
tworzyw sztucznych oraz metali, transportowana
jest z krajów rozwiniętych do krajów, w których
normy środowiskowe są mniej restrykcyjne.
Ogromne statki przemierzają codziennie rozległe

morza, przewożąc towary z rozwijających się rynków w Azji na Zachód. Aby nie wracać z pustymi
ładowniami, a często także z potrzeby zapewnienia
balastu, właściciele statków chętnie zabierają odpady z Europy z powrotem do Azji do recyklingu13.
Opakowania stały się istotnym elementem
wpływającym na naszą decyzję o zakupie towaru.
Są kolorowe, pełne przekazów, estetyczne. Niekiedy mają charakter ekskluzywny i są drogie, żeby
przyciągnąć wzrok klienta i zachęcić go do zakupu. Ale i tak zdarte z produktu opakowanie najczęściej trafia w domu wprost do kosza na śmieci
i ta dotychczasowa ozdoba momentalnie staje się
odpadem. Z odpadami najlepiej mierzyć się w ten
sposób, by ich nie wytwarzać.

Źródło: Europejska Agencja Środowiskowa
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Europejska Agencja Środowiskowa, http://www.eea.
europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/artykuly/odpady2013-problem-czy-zasob [dostęp: 08.09.2014].
12
Europejska Agencja Środowiskowa, http://www.eea.
europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/zblizenie/zasmiecanie-morz [dostęp: 08.09.2014].
11
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Europejska Agencja Środowiskowa, http://www.eea.
europa.eu/pl/articles/nie-na-moim-podworku-2014-transport-odpadow-do-innych-krajow-a-srodowisko [dostęp:
08.09.2014].
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rozdział 6.2
moda

Więcej kolekcji niż sezonów,
czyli co nosimy na co dzień
gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

Czego dowiemy się z uważnej lektury rankingu
najbogatszych ludzi świata? Z pewnością tego, że
w krajach globalnej Północy można zrobić świetny
interes na sprzedaży ubrań. W popularnych sieciówkach w ciągu roku pojawia się blisko 20
kolekcji! Aż takie tempo zmian garderoby jest nam
narzucane przez największych producentów ubrań.
Dodajmy też, że liczba ubrań w „przystępnych cenach” podwoiła się w ciągu zaledwie ostatnich pięciu lat. Jednak nie idzie to w parze z dobrobytem
ludzi zatrudnianych przy produkcji naszej odzieży.
Kupując sportową koszulkę znanej marki, możemy być niemal pewni, że nie została ona uszyta
w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Dlaczego
tak się dzieje? Z jednej strony jest to spowodowane
możliwością wypłacania niższych pensji pracownikom w krajach globalnego Południa, z drugiej –
możliwością omijania obowiązujących w krajach
globalnej Północy norm ochrony środowiska czy
przestrzegania praw pracowniczych.
Warto mieć świadomość skali. Aż 75% przemysłu odzieżowego stanowią duże marki, a tymi są
firmy z krajów globalnej Północy produkujące na
globalnym Południu.

Białe złoto, czyli skąd się bierze nasze ubranie

Źródło: Europejska Agencja Środowiskowa14
Europejska Agencja Środowiskowa, http://www.eea.europa.eu/pl/pressroom/infografika/jak-mozemy-zredukowac-ilosc-powstajacych/view [dostęp: 08.09.2014].
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Nasze ubrania często odbywają więcej podróży niż
my sami. Jeszcze zanim trafią na wieszak w sklepie, już pokonują długą i skomplikowaną drogę
dostaw. Statystycznie, zanim możemy go kupić
w sklepie, T-shirt przebywa trasę równą prawie
połowie obwodu kuli ziemskiej, bo aż 19 tys.
kilometrów. Transport wiąże się z wydobyciem
paliw i generowaniem zanieczyszczeń środowiska
przy ich spalaniu. Ale to i tak nie jedyne obciążenia

planety, jakie niesie ze sobą przemysł odzieżowy.
Bardzo poważny negatywny wpływ na środowisko
ma produkcja bawełny na skalę przemysłową.
Bawełna jest pożądanym materiałem do produkcji większości rodzajów odzieży. Jeżeli policzymy liczbę naszych ubrań i pomnożymy ją przez
liczbę ludzi na świecie, ujrzymy skalę upraw bawełny i ich znaczenie na arenie światowej gospodarki. Największymi producentami są Chiny i USA.
Te dwa państwa łożą ogromne sumy na dotacje
dla rolników uprawiających bawełnę. W efekcie
cena tego surowca na rynku międzynarodowym
jest zaniżana i ciężko z nią konkurować rolnikom
z innych krajów, w których produkcja bawełny
jest głównym elementem gospodarki (to np. Uzbekistan, Pakistan, Turkmenistan, Indie czy Mali).
Gdy ma się tę świadomość, jasne staje się określanie
przez niektórych bawełny mianem „białego złota”.
Według szacunków FAO wartość światowej
produkcji bawełny wynosi ponad 30 mld dolarów
rocznie. Plantacje bawełny zajmują w sumie ok.
2,5% wszystkich pól uprawnych świata. Niestety
jest to jedna z upraw najbardziej… spragnionych.
Szacuje się, że na potrzeby produkcji bawełny pochłaniane jest 1%–6% zużycia wód słodkich. Ma
to swoje przejmujące konsekwencje. Na terytoriach Uzbekistanu i Kazachstanu, które masowo
uprawiają bawełnę, Morze Aralskie zostało wysuszone aż w 90%. Na kilogram surowej bawełny
zużywanych jest średnio 29 ton wody, natomiast
na wyprodukowanie jednego T-shirtu potrzeba aż
2,7 tys. litrów. Czy to dużo? To tyle, ile wystarczyłoby do picia dla jednej osoby przez 900 dni15.
Bawełna jest nie tylko bardzo spragniona, lecz
również niezwykle wymagająca. Żeby ochronić ją
przed szkodnikami i zapewnić dobre zbiory, do
uprawy stosuje się mnóstwo środków chemicznych. Liczby w tej dziedzinie niestety również zatrważają. Na polach bawełny używa się do 50%
wszystkich pestycydów wykorzystywanych w skali
światowych upraw rolnych, 25% światowego zużycia środków owadobójczych i 8%–10% nawozów sztucznych. Skutkiem tego są liczne zatrucia
i zgony przy ręcznych zbiorach bawełny w krajach
globalnego Południa. Na kolejnych etapach prac
nie jest lepiej. Do produkcji ubrań, czyli przędzenia, tkania, farbowania, zużywa się ponownie duże
ilości wody i chemii; w sumie ok. 8000 różnych
środków chemicznych16.
http://www.nationalgeographic.com/video/cotton-tshirts [dostęp: 05.10.2014].
16
http://www.ekonsument.pl/s128_bawelna_konwencjonalna.html [dostęp: 05.10.2014].
15
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Skład koszulki,
czyli co się kryje za metką naszych ubrań
Przyjrzyjmy się metkom na naszych ubraniach. Bez
problemu znajdziemy na nich informację o tym,
jakiej firmy jest to produkt, jaki ma skład i jak go
pielęgnować. Ale już nie zawsze uda się nam dowiedzieć, skąd ubranie do nas przyjechało.
Większość ubrań produkowanych jest
w Azji. Największy udział w przemyśle tekstylnym mają Chiny, kolejne są Indie, Bangladesz, Turcja, Kambodża, Wietnam i Tajlandia.
W czołówce jest również Rumunia. Z dużym
prawdopodobieństwem możemy powiedzieć że
nasze stroje zostały uszyte przez kobiety (stanowią

niemożliwą do wytrzymania presją». Robotnicy
zarabiali 1,13 funta za dziewięciogodzinny dzień
pracy, co wynosiło mniej niż połowę zarobków
wystarczających na utrzymanie według szacunków
lokalnego związku zawodowego”17.
Kto więc czerpie zyski? Przeciętnie szwaczka
dostaje od 0,6% do 1% ceny, za jaką dana rzecz
jest sprzedawana. Najwięcej zarabia właściciel sklepu i marki, tak jak właściciel Inditexu, czyli firmy
posiadającej marki: ZARA, Bershka, Stradivarius,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho i Zara Home,
który w rankingu najbogatszych ludzi świata zajmuje trzecie miejsce z fortuną wynoszącą 64 mld
dolarów.

wany. Runęły ściany, zginęło 1127 osób. Ponad
20 tys. ludzi zostało rannych. W fabryce szyła również polska firma LPP, właściciel marki Cropp. Po
tej tragedii firmy produkujące w zakładzie swoje
ubrania podpisały porozumienie w sprawie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków,
które zobowiązuje m.in. do niezależnej kontroli
fabryk, wykonywania remontów i zerwania kontraktów z firmami, które nie chcą przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Co
możemy zrobić, żeby
nasza moda była bardziej
sprawiedliwa?
1. Zwracajmy uwagę na to, z jakich tkanin
szyte są ubrania (certyfikaty, recykling).
2. Kupujmy w sklepach, o których wiemy, że
działają na rzecz poprawy warunków pracy
w krajach globalnego Południa (czytajmy raporty).
3. Wspierajmy polski przemysł odzieżowy, czyli modę
szytą lokalnie i z lokalnych tkanin (przez polskie
szwaczki i z polskiego lnu).
4. Wybierajmy trwałe ubrania, uszyte z dobrych
gatunkowo tkanin.
5. Doceniajmy i szanujmy ubrania, które już
posiadamy.
6. Przerabiajmy, wymieniajmy, oddawajmy
nasze ubrania.
one 80% personelu szwalni), i to zazwyczaj młode
(w wieku od 16 do 25 lat). Mimo że pracują przez
sześć czy siedem dni w tygodniu po 12–16 godzin
(z przymusowymi nadgodzinami), ich pensje są
na tyle niskie, że pracownice nie są w stanie utrzymać siebie i swoich rodzin. „Dziennikarka z pisma
«Guardian» rozmawiała w Indiach z robotnikami
z fabryk zaopatrujących firmy Gap, H&M, Marks
& Spencer, Matalan, Mothercare i Primark. «Zarobki ledwo wystarczają im na pokrycie kosztów
utrzymania – napisała – co sprawia, że się zadłużają, a jeżeli dostaną nieoczekiwany rachunek, muszą polegać na rządowych darach żywnościowych.
Wielu z nich powiedziało, że znajduje się pod
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Źródło: Clean Clothes Polska18
W fabrykach, w których pracują szwaczki,
nagminnie łamane są zasady BHP. Niestety, niekiedy ceną za to jest ludzkie życie. 24 kwietnia
2013 r. miała miejsce największa tragedia przemysłu odzieżowego. Zawaliła się bangalijska fabryka
Rana Plaza. Budynek powstał zaledwie kilka lat
wcześniej, ale nie został odpowiednio skontroloMartin Hearson, Anna Morser, Zróbmy porządek w świecie mody, Warszawa 2007. Publikacja przygotowana przez
członków organizacji Labour Behind the Label i War on
Want. Wydanie polskie: PAH.
18
Clean Clothes Polska, http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_20_price_t_shirt_plpl.jpg [dostęp: 06.10.2014].
17

Źródła:
Ekonsument.pl
Clean Clothes Polska
Labour Behind the Label i War on Want

— 39 —

odpowiedzialna konsumpcja

odpowiedzialna konsumpcja

Najbogatsi ludzie świata
1. Bill Gates, 76 mld dolarów, USA. Microsoft to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży
technologii informacyjnych. Najbardziej znane jest jako producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office.

rozdział 6.3
konsumpcjonizm

2. Carlos Slim Helu, 72 mld dolarów, Meksyk. Telekomunikacja, budownictwo, nieruchomości i kopalnie były
kluczowymi branżami w jego działalności. Później założył lub przejął firmy z branż: drukarskiej, produkcyjnej,
wydobywczej, handlowej, spożywczej i tytoniowej.
3. Amancio Ortega, 64 mld dolarów, Hiszpania. Właściciel Inditexu – firmy odzieżowej pochodzącej z Hiszpanii. Posiada 6249 sklepów w 86 krajach. Flagową marka Inditexu jest Zara. Do Inditexu należą też takie marki,
jak: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe.

gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

Nowy wspaniały świat,
czyli jak hiperkonsumpcja dzieli ludzi
Pojęcia konsumpcjonizmu w 1925 r. użył
amerykański dziennikarz i filozof Samuel Strauss.
W ten sposób określił namawianie ludzi do posiadania coraz większej liczby rzeczy. Liderami
w konsumpcji są Stany Zjednoczone i Europa
Zachodnia. Konsumpcjonizm przestał już jednak
być przedmiotem intelektualnego namysłu, a stał
się sposobem życia. Dziś konsumentem jest każdy
z nas, a część społeczeństwa wyznaje zasadę: „Jesteś
wart tyle, ile konsumujesz (kupujesz)”. Żyjemy
w kulturze masowej konsumpcji – kupujemy cały
czas, o każdej porze dnia i nocy (Internet, sklepy
całodobowe, hipermarkety). W weekendy większe
tłumy znajdziemy w dużych sklepach i centrach
handlowych niż w miejskich parkach czy na łonie
przyrody.

Hiperkonsumpcja mocno dzieli świat. Przepaść
pomiędzy bogatymi i biednymi powiększa się w zawrotnym tempie. Bogaci są coraz bardziej zamożni, a biedni coraz bardziej ubodzy. Połowa światowego majątku jest w posiadaniu 85 najbogatszych
ludzi świata. W sumie mają oni tyle pieniędzy, ile
połowa mieszkańców Ziemi (3,5 mld osób)19.
Czy chcemy żyć w świecie zrównoważonego
rozwoju? Żeby zbliżyć się do takiego celu, dobrze
jest zacząć od zmian na własnym podwórku – od
odpowiedzialnej konsumpcji, czyli dokonywania
przemyślanych wyborów każdego dnia – a więc
przyjąć odpowiedzialny styl życia.
Gdzie żyją najbogatsi ludzie świata, [w:] „Polityka”, http://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1595963,1,gdzie
-zyja-najbogatsi-ludzie-swiata.read [dostęp: 10.11.2014].
19

4. Warren Buffett, 58,2 mld dolarów, USA. Właściciel amerykańskiego holdingu o nazwie Berkshire Hathaway. Oprócz nadzorowania i zarządzania licznymi spółkami zależnymi zajmuje się przede wszystkim ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków i reasekuracją.
5. Larry Ellison, 48 mld dolarów, USA. Właściciel Oracle – amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmującego
się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów
zarządzania bazą danych.
6. Charles Koch i David Koch, 40 mld dolarów, USA. Koch Industries zatrudnia na całym świecie prawie
70 tys. pracowników (stan z 2009 r.). Jest koncernem typu konglomerat, czyli o mieszanym profilu produkcji,
obejmującym m.in. sektor produkcji ropy naftowej, chemiczny, energetyczny, produkcji asfaltu, gazu ziemnego, nawozów sztucznych, środków spożywczych i tworzyw sztucznych.
7. Sheldon Adelson, 38 mld dolarów, USA. Działa w branży związanej z kasynami. Właściciel hazardowego
imperium Las Vegas Sands.
8. Christy Walton z rodziną, 36,7 mld dolarów, USA. Właściciele Wal-Martu, amerykańskiej sieci supermarketów założonej w 1962 r. przez Sama Waltona. W 2010 r. firma była największym na świecie sprzedawcą
detalicznym. Roczna sprzedaż Wal-Martu osiąga wartość 470 mld dolarów, a firma zatrudnia obecnie 2,2 mln
ludzi w 11 tys. sklepów na całym świecie.
9. Liliane Bettencourt z rodziną, 34,5 mld dolarów, Francja. Właściciele L’Oreal. Liliane Bettencourt i jej rodzina łącznie są w posiadaniu 30% udziałów w koncernie L’Oreal, założonym przez ojca właścicielki w 1909 r.
10. Stefan Persson, 34,4 mld dolarów, Szwecja. Właściciel H&M. Stefan Persson to prezes globalnej firmy
odzieżowej Hennes&Mauritz (znanej szerzej jako H&M), którą założył jego ojciec Erling w 1947 r. H&M
ma obecnie 2629 sklepów w 45 krajach. H&M nie ma własnych ośrodków produkcyjnych – wszystkie
ubrania, kosmetyki i akcesoria są produkowane przez blisko 700 niezależnych dostawców, głównie z Azji
i Europy (także z Polski).
11. Bernard Arnault z rodziną, 33,5 mld dolarów, Francja. Ich firma – francuski koncern LVMH (Louis
Vuitton Moët Hennessy) – jest jednym z największych wytwórców produktów markowych, w tym alkoholi
i kosmetyków, właścicielem ponad 60 różnych marek z pięciu kategorii: wina i napoje alkoholowe, zegarki
i biżuteria, perfumy, odzież, sklepy detaliczne. Wśród wspomnianych są m.in. takie marki, jak Moët et Chandon, Hennessy, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Céline, Christian Dior,
Guerlain, Emilio Pucci, TAG Heuer czy Sephora.
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12. Michael Bloomberg, 33 mld dolarów, USA. Burmistrz Nowego Jorku. Majątek uzyskał dzięki założonemu
przez siebie przedsiębiorstwu Bloomberg L.P., które zajmuje się dostarczaniem informacji finansowych za pomocą systemów komputerowych dla podmiotów biznesowych z Wall Street.
13. Larry Page, 32,3 mld dolarów, USA. Google. Współzałożyciel Google’a Larry Page od kwietnia 2011 r. samodzielnie kieruje firmą Page i jest zwolennikiem czystej energii. Jego sieć domów wykorzystuje nowe typy
ogniw paliwowych, energię geotermalną i deszczówkę. Page i drugi współtwórca Google’a Sergey Brin zainwestowali w producenta samochodów elektrycznych – Tesla Motors.
14. Jeff Bezos, 32 mld dolarów, USA. Amazon.com. Amazon Jeffa Bezosa jest największym sprzedawcą w Internecie; w 2012 r. dochody serwisu przekroczyły 61 mld dolarów. Dla porównania: w 2011 r. było to 13 mld
dolarów.
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15. Sergey Brin, 31,8 mld dolarów, USA. Google.
16. Li Ka-shing, 31 mld dolarów, Hongkong. Założyciel m.in. Cheung Kong Holdings i Hutchison Whampoa,
tworzących silne imperium, które działa na wielu rynkach, od inwestycji w nieruchomości po telekomunikację.

Źródła:
Portal „Forbes”, http://najbogatsiludzieswiata.forbes.pl/ [dostęp: 11.10.2014].
Wikipedia

Konsumpcjonizm stał się jednym z najważniejszych czynników określających tożsamość
danej osoby; wielu ludzi myśli o sobie w perspektywie stanu posiadania i sposobu korzystania z wszelakich dóbr.

Konsumpcjonizm narodził się z początkiem
XX w., kiedy w tzw. krajach zachodnich produktywność społeczeństw gwałtownie wzrosła i półki
sklepowe zaczęły się uginać pod wielością towarów.
Często konsumpcjonizm jest nazywany kulturą,
w której poczucie wartości i samoocena kształtowane są przez posiadanie, a nie przez doznania
wewnętrzne. Mówiąc hasłowo: liczy się mieć ponad być. W efekcie prowadzi to do upodabniania się społeczeństwa pod względem stylu życia.
Ubieramy się podobnie, mieszkamy w podobnych
domach, a efekt ten wzmacniany jest przez mass
media i wszechobecną reklamę, które podsycają
pragnienie bycia modnym i życia na określonym
poziomie.
„(…) Konsumpcjonizm i kultura masowa upodabniają ludzi nie tylko w jednym państwie, ale
też na skalę globalną. Wielkie korporacje obejmują
swoim zasięgiem niemal cały glob (to jeszcze jeden

— 42 —

wymiar procesu globalizacyjnego), a konsumenci
na całym świecie dążą do zdobycia tych samych
przedmiotów i spełnienia podobnych marzeń
życiowych. Mają tych samych idoli, słuchają podobnej muzyki, pragną podobnych doświadczeń.
Z drugiej strony, konsumpcjonizm ma swój indywidualistyczny aspekt. Nasze możliwości nabywcze
i wyobrażenia o celach, jakie chcemy osiągnąć, wyznaczają pozycja na rynku, własne poczucie smaku,
a także bogactwo propozycji rynkowych”20.
Odsetek tych, którzy mają dostęp do coraz
większej liczby dóbr użytkowych, rośnie w niespotykanym tempie. Zadaniem konsumentów jest
w tym modelu rynkowym stałe zwiększanie tempa
zakupu i wymiany towarów, tak aby była możliwa
coraz większa rentowność zainwestowanego kapitału. Oto narzędzie, którym napędza się globalne
siły finansowe.
W latach 1960–2000 liczba ludności świata
podwoiła się, a przeciętne wydatki konsumenckie
gospodarstw domowych wzrosły aż czterokrotnie.
Paweł Śpiewak, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
Przemiany-spoleczne-w-XX-wieku;448858.html [dostęp:
11.10.2014].
20

Szacuje się również, że łączna kwota papierów wartościowych wynosi ok. 15 razy więcej niż cała globalna gospodarka. Ten paradoks ekonomiczny daje
możliwość wytwarzania ogromnej ilości tanich
dóbr materialnych po niskich kosztach, a oparty
jest na grabieży zasobów naturalnych w krajach
globalnego Południa, gdzie realny koszt ich wydobycia jest dużo wyższy niż wypłacane stawki pracownicze (często niewystarczające nawet na utrzymanie się zatrudnionej osoby)21.
Nasze zachowania konsumenckie w dużej
mierze warunkowane są kontekstem społecznym
i wpływem otoczenia. Wzorce konsumpcji nieustannie się zmieniają. Dlatego możemy wykorzystać tę elastyczność na naszą korzyść i podążać
w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jest to
możliwe niezależnie od poziomu naszych dochodów i tego, w której części świata mieszkamy. Nasze zdrowie i jakość życia zależą od stanu środowiska i każdy z nas ma swój udział w jak najlepszym
utrzymaniu go22.

Redukuj, używaj, odzyskuj,
czyli odpowiedzialna konsumpcja na co dzień
Reduce – oznacza redukcję (czasem dodawane
jest jeszcze Refuse, czyli „odmawiać”). Gdybyśmy
tylko ograniczyli liczbę kupowanych rzeczy i jako
konsumenci kierowali się realną potrzebą, zmniejszylibyśmy wydobycie surowców, transport, zanieczyszczenie środowiska i skalę generowania śmieci.
Co zatem możemy robić? Oto kilka podpowiedzi:
• Kupować tylko niezbędne rzeczy.
• Wybierać takie towary, które mają najmniejszą ilość opakowań.
• Wybierać produkty w przyjaznych
środowisku opakowaniach.
• Nie używać jednorazowych toreb, lecz nosić własną torbę na zakupy.
• Produkty, których używamy w większych
ilościach, kupować w dużych opakowaniach.
• Wybierać warzywa/owoce niepakowane
w styropianowe tacki i folię.
• Sery i wędliny kupować na wagę, a nie
w plastikowych opakowaniach.
Wolfgang Wagner Environmental Consultant,
Responsible consumption, http://www.unescoetxea.org/ext/
manual_EDS/pdf/15_consumo_ingles.pdf, s. 1, [dostęp:
12.10.2014].
22
Hans Bruyninckx, Sygnały EEA 2014. Jakość naszego życia
a środowisko, Kopenhaga 2014, s. 5.
21

•

Unikać kupowania napojów w puszkach
aluminiowych, ponieważ do ich wytworzenia potrzebna była duża ilość surowców
i energii, powstało też przy tym sporo toksycznych substancji.
• Oszczędzać papier, czyli drukować dwustronnie i tylko to, co niezbędne.
• Starać się pożyczać rzeczy/sprzęty, których
używamy okazjonalnie.
• Starać się unikać kupowania przedmiotów
jednorazowych, szczególnie takich jak kubki, sztućce, talerzyki itp.
• Kupować baterie, które nadają się do powtórnego ładowania.
Reuse – czyli używaj ponownie. Nasze domy
zazwyczaj pełne są przedmiotów, które zdatne są
jeszcze do użytku, ale z jakichś powodów już z nich
nie korzystamy. Jeżeli tak jest, to najwyższa pora to
zmienić! Doceniajmy przedmioty, które już posiadamy, i starajmy się dać im drugie życie. Oto kilka
przykładów tego, co możemy zrobić.
• Używać wielokrotnie rzeczy, dopóki się
całkowicie nie zepsują. Siatka jednorazowa
może służyć jako worek na śmieci, a butelka po wodzie może zostać napełniona raz
jeszcze.
• Wymieniać się z rodziną, przyjaciółmi,
znajomymi, chodzić na swapy (imprezy,
gdzie możemy się wymieniać przedmiotami). Korzystać dzięki temu z ubrań, filmów, sprzętów itp.
• Naprawiać przedmioty do skutku, szanując surowce, z których zrobiona jest dana
rzecz.
• Jeśli trzeba uzupełnić garderobę, robić to
w sklepie z używaną odzieżą lub komisie.
• W miejscach, gdzie jadamy, prosić o naczynia i sztućce wielokrotnego użytku.
• Napoje kupować w butelkach zwrotnych.
• Upcycling – czyli tworzyć nowe ze starego.
To forma wykorzystywania i przerabiania
starych rzeczy na nowe i użyteczne. W ten
sposób powstają meble z palet, biżuteria ze
starych ubrań, karmniki dla ptaków z butelek itp.
Recycle – odzyskuj, czyli segreguj to, czego nie
da się już użyć. Wyrzucaj śmieci do odpowiednich
pojemników, oddawaj do miejsc skupu. Postępując w ten sposób, dajemy szansę na ograniczenie
wydobycia surowców potrzebnych do produkcji.
W Unii Europejskiej udział odpadów komunalnych poddanych recyklingowi lub kompostowaniu
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odpowiedzialna konsumpcja
Ale sam recykling niewiele zmieni. Nie bez powodu znajduje się on dopiero na trzecim miejscu
wśród powyższych zasad. Najważniejsze jest ograniczenie kupowania i nabywanie tylko tego, co jest
nam potrzebne, zwracanie uwagi na ilość i koszt
środowiskowy wydobycia, produkcji, transportu towarów i opakowań oraz informowanie siebie i innych o prawdziwych kosztach produktów
i kwestiach z nimi związanych.

izabela Parkitna-mierzwa

rozdział 7
Surowce
i produkcja w krajach
globalnego Południa

gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

wzrósł z 31% w 2004 r. do 41% w 2012 r. Starajmy się:
• Nie kupować rzeczy w opakowaniach
z nieprzetwarzalnych surowców.
• Nie wyrzucać odpadów organicznych do
pojemników na odpady segregowane.
• Kupując nowy sprzęt RTV czy AGD, oddawać stary do sklepu lub specjalnych
punktów.
• Przeterminowane lekarstwa oddawać do
apteki.

Designed by Freepik.com

Surowce naturalne
i lokowanie przemysłu – przyczyny i skutki
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Obecnie światowymi rynkami sterują globalne korporacje, których priorytetem jest maksymalizacja
zysków. Implikuje to chęć pozyskania jak najtaniej
wszelkich surowców koniecznych do wytworzenia towarów oraz możliwie najmniej kosztownego przeprowadzenia tego procesu. Czy faktycznie
wyprodukowanie naszych rzeczy jest warte tyle, ile
wynosi nominalna cena na sklepowych półkach?
Surowce potrzebne do wytworzenia większości
naszych rzeczy wydobywane są głównie w krajach
globalnego Południa. Do produkcji elektronicznych urządzeń używane są np.: cyna wydobywana w Indonezji, złoto, które może pochodzić
z Republiki Południowej Afryki, koltan otrzymywany z rud tantalu, którego złoża znajdują
się w Demokratycznej Republice Konga, plastik
otrzymywany z ropy naftowej, która pochodzi
nie tylko z Rosji, Norwegii i Bliskiego Wschodu,
ale wydobywana jest również w Nigrze, Nigerii,
Ekwadorze i innych państwach globalnego Południa. Największym potentatem wydobycia miedzi,
wykorzystywanej np. do produkcji przewodów
elektrycznych, jest Chile. Koncerny wydobywcze
pozyskują również z krajów afrykańskich, takich
jak Angola czy Zambia. Afryka jest kontynentem,
który posiada 1/3 światowych zasobów surowców
mineralnych.
Dlaczego zasoby naturalne, którymi dysponują
kraje globalnego Południa, nie przekładają się na
dobrobyt ich mieszkańców? Przyczyny tego stanu

rzeczy są złożone. Wpływają na to głównie uwarunkowania gospodarcze i polityczne, ale niebagatelne znaczenie mają też wpływy historyczne.
Kolonizacja prowadzona przez europejskie mocarstwa i jej skutki do tej pory mają wpływ na
słabość administracji państw postkolonialnych,
które szczególnie narażone są na destabilizację
polityczną i gospodarczą.
23
.Potrzeba wpływu zysków do budżetu wymaga zawierania przez państwa globalnego Południa i światowe koncerny umów, które niekoniecznie są dla tych krajów korzystne. W zamian
za udzielanie bieżących kredytów złoża zasobów
naturalnych przechodzą na własność koncernów,
a wpływy do kasy państw, na których terenie wydobywane są surowce, okazują się minimalne (por.
Europejski Bank Inwestycyjny w krajach globalnego
Południa. W czyim interesie?, Kraków 2006).
Skutki tego rodzaju działań określane są pojęciem „przekleństwa zasobów”.

Zgubne
transakcje
– negatywne w skutkach
transakcje dotyczące wydobycia
surowców pochodzących z krajów
Południa i handlu nimi. Paradoksalnie
transakcje te, zamiast przyczyniać się do
dobrobytu i powodzenia państw Południa,
skutkują problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi, mają negatywne,
a często nawet zgubne konsekwencje. Koncepcja ta zainspirowana została sytuacją
w krajach takich jak Angola, Liberia, Sierra Leone czy Demokratyczna Republika
Konga, tj. posiadających surowce naturalne, ale targanych długotrwałymi konfliktami zbrojnymi23.

http://www.ekonsument.pl/materialy/publ_510_szkolenie_zaleznosci_globalne_pzs_2012_wydobycie_i_handel_surowcami_w_krajach_globalnego_poludnia.pdf
[dostęp: 11.11.2014].
23
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Osiąganie szybkich zysków przeczy solidarności,
zagraża jakości naszego życia i życia przyszłych
Przekleństwo
pokoleń
oraz wyklucza zrównoważony rozwój,
zasobów
który jest podstawą sprawiedliwego funkcjono– to paradoks polegający na
wania świata.
tym, że kraje, które mają wiele zasoMusimy pamiętać, że obecny model
bów naturalnych, a szczególnie nieodnawialgospodarczy
uderza głównie w miesznych surowców, takich jak ropa, stosunkowo
kańców globalnego Południa, ale tym
często cierpią z powodu wolniejszego rozwoju
samym procesom podlegamy wszyscy.
i większego ubóstwa niż państwa, które nie mają
Dlatego nie możemy myśleć, że chobogactw naturalnych. Kraje dotknięte przekleństwem
ciaż inni ludzie są wykorzystywani, to
zasobów borykają się z problemami takimi jak korupnas to nie spotka.
cja, konflikty zbrojne, pogwałcenia praw człowieka.
Przykładem jest łamanie podstaJedną z przyczyn jest to, że państwa te narażone są
wowego prawa człowieka, które nie
na dużą zmienność dochodów (z powodu wahań cen
może być ograniczane, czyli wolności
surowców), uzależnienie od zagranicznych kontrahenod
niewolnictwa. Obecnie na świecie
tów, a także cierpią na brak rozwiniętego systemu
różnym
formom niewolnictwa podlega
podatkowego, który gwarantowałby, że obywatele
ponad 35 mln ludzi. Dotyczy to główwyegzekwują od władzy odpowiednią jakość rząnie
mieszkańców globalnego Południa,
dzenia w zamian za odprowadzanie pieniędzy do
ale
problem
jest obecny również w krajach
fiskusa. W krajach, które czerpią dochody ze
globalnej Północy. Ma na to wpływ wsposprzedaży surowców, słabsze są mechamniana
jakość funkcjonowania administracji
nizmy demokratycznej kontroli nad
24
państwowej,
która w różnych krajach często nie
organami władzy .
jest w stanie zapewnić swoim obywatelom godnego życia. Jednakże jakość funkcjonowania admi24
.
nistracji nie jest jedynym czynnikiem zaistniałego
stanu. Sieć globalnych współzależności sprawia,
Mechanizm ten dotyczy nie tylko wydobycia suże każdy z nas może mieć wpływ na tę sytuację.
rowców, ale także lokowania przemysłu czy wielko
W jaki sposób? Rozwiązaniem jest odpowiedzialna
powierzchniowych monokulturowych upraw (np.:
konsumpcja i zrównoważony rozwój. Odpowiepalm oleistych, soi, kukurydzy). Te ostatnie nie
dzialne zakupy i sprawdzanie, kto i w jaki sposób
służą wyżywieniu mieszkańców państw, na których
wyprodukował nasze rzeczy, może wpływać na
terenie są lokowane, ponieważ plony eksportowastandardy produkcji stosowane przez firmy.
ne są do krajów globalnej Północy.
25
Upośledzona pozycja państw globalnego Południa skutkuje możliwością nadużyć ze strony
kontrahentów. Takie działania mają bezpośredni
wpływ na jakość życia na omawianych terenach.
Maksymalizacja zysków łączy się bezpośrednio
z eksternalizacją kosztów, czyli przenoszeniem
ceny wydobycia surowców naturalnych i kosztów
produkcji na wytwórców. Konsumpcyjny model
świata nie może istnieć bez eksternalizacji kosztów,
która sprawia, że produkcja naszych rzeczy wymusza m.in.:
•
•
•
•
•
24

łamanie stosownych norm ochrony środowiska,
zmuszanie dzieci do pracy,
wykorzystywanie pracy niewolniczej,
łamanie praw pracowniczych,
łamanie praw człowieka.

Tamże, [dostęp: 11.11.2014].
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surowce i produkcja w krajach globalnego południa

http://www.freedomfund.org/2014/11/infographic-global-slavery-index-2014/ [dostęp: 11.10.2014].
25
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wyjście z labiryntu i zrównoważony rozwój
liczne katastrofy naturalne i powiększające się ubóstwo na świecie. Wzrastają również uzależnienie
świata od kończących się zasobów surowców energetycznych, niesprawiedliwy podział dóbr i dostępu
do żywności oraz hiperkonsumpcja w krajach globalnej Północy przy pogłębiającej się pauperyzacji
globalnego Południa. Wciąż zwiększa się i obejmuje
nowe obszary problem z dostępem do wody pitnej.
Nie ustają konflikty o cenne minerały i inne zasoby naturalne. Wszystko to skutkuje ciągle powiększającą się przepaścią pomiędzy bogatymi krajami
Północy a biednymi krajami Południa. Rządy wielu
państw nadal realizują wyłącznie krótkotrwałą politykę, która nie jest w stanie zapewnić realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.
Problemy wiążą się także z nieobecnością odpowiedniej świadomości społecznej (rosnącym konsumpcjonizmem). Równie ważne są brak zaplecza
politycznego, finansowego i technicznego, a także
niedostateczne zainteresowanie omawianym tema-

Anita ponikło

rozdział 8

ubranie. Celem jest dobre życie, czyli to, że ludzie
są szczęśliwi. Celem jest kwitnąca przyroda, a zarazem kwitnące społeczeństwa. Zrównoważony
rozwój zaczyna się wraz z etyką: troską o przyrodę, troską o ludzi, niewielką konsumpcją i dzieleniem się nadwyżkami. Nie może być wprowadzany na siłę, albowiem ludzie mogą nie rozumieć,
dlaczego warto zrezygnować z torebek foliowych
czy z przywożonych samolotem owoców z Ameryki Południowej. Podstawą wprowadzania w życie
zrównoważonego rozwoju jest edukacja i prawdziwa demokracja, czyli możliwość podejmowania
decyzji przez mieszkańców Polski odnośnie spraw,
które dotyczą ich życia”26.
Szerokie stosowanie terminu „zrównoważony
Zrównoważony rozwój jest próbą znalezienia odrozwój” świetnie komponuje się z jego ideą. Ostapowiedzi na pytania o globalne problemy, o któtecznie chodzi w niej o to, by ingerencja w jeden
rych była mowa w poprzednich rozdziałach. Terz elementów systemu naczyń połączonych, jaki stamin ten nie doczekał się wciąż jednej ustalonej
nowi o życiu ludzi na Ziemi, nie pociągała za sobą
definicji, ponieważ stale jest używany w rozmaszkodliwych konsekwencji dla innego składnika
itych kontekstach, o czym najlepiej świadczy jego
tego systemu. Tak samo rozwój jednego elementu
geneza. Pojęcie zrównoważonego rozwoju było
nie powinien odbywać się kosztem innego. Idea ta
pierwotnie określeniem pewnego sposobu zarząjest więc nastawiona na przyszłość i budowanie władzania lasami, którego celem było prowadzenie
ściwych relacji pomiędzy takimi ludzkimi aktywnotakiej wycinki drzew, by zachować możliwości
ściami, jak ochrona środowiska, rozwijanie
regeneracyjne obszaru.
gospodarki itp. Od 1992 r. odbywają
Z czasem termin „zrównoważony
się spotkania z cyklu Szczyt Ziemi.
rozwój” przyjął się jako odpowiedSą to konferencje ONZ, których
Zrównoważony
ni do opisywania zagadnień docelem jest szukanie sposobów na
rozwój – to dążenie
tyczących środowiska, ekonomii
wdrażanie w życie idei zrównodo poprawy jakości
i kwestii społecznych. Wydaje
ważonego rozwoju.
życia przy zachowaniu
się, że to szerokie zastosowanie
W roku 2000 na Ogólnym
równości społecznej,
właściwie oddaje definicja MarZgromadzeniu ONZ przyjęto
bioróżnorodności
cina Gerwina. „Zrównoważony
Deklarację Milenijną. Zakłai bogactwa zasobów
rozwój – wyjaśnia ekspert w tej
da ona, że osiem wyznaczonych
naturalnych.
dziedzinie – to dążenie do popraw dokumencie celów uda się zrewy jakości życia przy zachowaniu
alizować w zaplanowanym czasie
równości społecznej, bioróżnorodnolat 2000–2015. Aż 189 państw zobości i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz
wiązało się do podjęcia działań na rzecz pow tym, aby dążąc do dobrego życia, nie zniszczyć
lepszenia życia na Ziemi: redukcji ubóstwa i głodu,
przyrody, od której uzależnione jest życie na Ziezapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn,
mi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalpoprawy stanu zdrowia i edukacji, walki z AIDS,
nych, w następstwie czego nie zostanie ich dla luochrony środowiska naturalnego, a także zbudodzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też, dążąc
wania globalnego partnerstwa między narodami na
do poprawy jakości własnego życia, nie skazywać
rzecz rozwoju.
na biedę innych”.
Deklaracje deklaracjami, a fakty faktami. Coraz
„Celem zrównoważonego rozwoju – kontybardziej widoczne są efekty zmian klimatycznych,
nuuje Gerwin – jest nie tylko zaspokojenie ma26
Marcin Gerwin, Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski.
terialnych potrzeb, jak dom, żywność, woda czy
Lokalne inicjatywy rozwojowe, Sopot 2008, s. 5.
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Źródło:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu – strona prowadzona przez organizację pozarządową zajmującą
się CSR: http://www.nu.fob.org.pl
Polska Strona ONZ dotycząca Milenijnych Celów
Rozwoju: http://www.unic.un.org.pl/cele.php
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Wyjście z labiryntu,
czyli zrównoważony
rozwój

tem świata ludzi biznesu. Okazuje się, że niewiele
osób myśli o potrzebach swoich potomków. Nieliczne jednostki przejmują się tym, że stan, w jakim przekażą swoim następcom Ziemię, będzie
bezpośrednio wpływać na życie kolejnych pokoleń.
Oczywiście taką troską mogą się wykazywać
przede wszystkim ci, którzy sami mają zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe. Nie jest uprawnione oczekiwanie, aby człowiek, który cierpi głód,
skupiał się na idei zrównoważonego rozwoju. Dlatego jednym z priorytetów omawianego programu
jest redukcja głodu na świecie.
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wyjście z labiryntu i zrównoważony rozwój

wyjście z labiryntu i zrównoważony rozwój
Zobowiązanie 2:
Zmniejszyć do 2015 r. o połowę liczbę ludzi,
którzy cierpią głód.
Fakty:
Czy wiesz, że obecnie 1,2 mld ludzi żyje za mniej
niż 1 dolara dziennie?
Czy wiesz, że na całym świecie jest 800 mln niedożywionych osób?
Czy wiesz, że połowa mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej żyje w skrajnej nędzy?

rozdział 8.1
Milenijne
Cele Rozwoju
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Millennium Development Goals – MDG

Co to są Milenijne Cele Rozwoju?
Milenijne Cele Rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw
na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych
w 2000 r. Osiem Milenijnych Celów Rozwoju stanowi wymierne zobowiązanie społeczności
międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet
i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy
stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego, a także zbudowania globalnego
partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju.
Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych
celów do 2015 r., zarówno przez kraje rozwijające
się oraz kraje w okresie transformacji, jak i państwa
wysoko rozwinięte.

Cel 1 – Wyeliminować skrajne ubóstwo
i głód
Pierwszy Milenijny Cel Rozwoju jest jednocześnie
celem priorytetowym dla społeczności międzynarodowej. W samej Azji w latach 1990–1999 liczba ludzi żyjących za mniej niż 1 dolara dziennie
zmalała o 226 mln. Jednak w niektórych regionach
świata zanotowano wzrost ubóstwa. W krajach
Afryki Subsaharyjskiej połowa mieszkańców żyje
w skrajnej nędzy. Podobnie w ostatnich latach notowany jest wzrost ubóstwa w byłych republikach
ZSRR.
Zobowiązanie 1:
Zmniejszyć do 2015 r. o połowę liczbę ludzi,
których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie.
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Zgodnie z Deklaracją Milenijną powszechna edukacja jest podstawowym prawem człowieka i kluczowym czynnikiem ograniczającym skrajne ubóstwo. Jednak w najsłabiej rozwiniętych państwach
tylko 60%–80% dzieci w wieku szkolnym uczęszcza do szkół podstawowych. Mimo to większość
krajów, oprócz tych na terenie Afryki Subsaharyjskiej, jest na dobrej drodze do realizacji tego celu.
Zobowiązanie 3:
Zapewnić do 2015 r. wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.
Fakty:
Czy wiesz, że w najbiedniejszych krajach co piąte
dziecko nie chodzi do szkoły?
Czy wiesz, że na całym świecie 114 mln dzieci
w wieku szkolnym nie uczęszcza do placówek edukacyjnych?

Cel 3 – Promować równość płci i awans
społeczny kobiet
Pomimo postępu w rozwoju kształcenia dziewcząt
w co czwartym państwie świata nie jest zachowana
równość płci w dostępie do edukacji. W 18 krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej mniej niż
80 dziewcząt przypada na 100 chłopców chodzących do szkoły. W skali globalnej kobiety zajmują
niecałe 15% miejsc w parlamentach krajowych.
Większość wskaźników dotyczących równości płci
poprawia się, jednak w niektórych obszarach notuje się negatywne tendencje, np. w realizacji zadań dotyczących zrównania zatrudnienia w sektorach pozarolnicznych na Bliskim Wschodzie czy
w Ameryce Północnej.
Zobowiązanie 4:
Wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 r.,
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Cel 2 – Zapewnić powszechne nauczanie na
poziomie podstawowym

a na wszystkich szczeblach do 2015 r.
Fakty:
Czy wiesz, że na całym świecie ponad 63 mln
dziewczynek nie uczęszcza do szkoły podstawowej?
Czy wiesz, że kobiety zarabiają średnio o 1/3 mniej
niż mężczyźni?
Czy wiesz, że na całym świecie jest 575 mln kobiet
nieumiejących czytać i pisać?

Cel 4 – Ograniczyć umieralność dzieci
W latach 90. XX w. zanotowano niewielki postęp w skali globalnej w ograniczaniu śmiertelności dzieci, mimo że wskaźnik ten obniżył się od
1980 r. o 4 mln zgonów rocznie. W 14 państwach
zanotowano wzrost umieralności najmłodszych.
Dotyczy to 9 krajów Afryki Subsaharyjskiej, gdzie

rocznie umiera ok. 4,5 mln dzieci w wieku do 5 lat.
Znaczącej większości zgonów można byłoby łatwo
uniknąć przy niewielkich nakładach finansowych
i zastosowaniu odpowiednich procedur.
Zobowiązanie 5:
Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci
w wieku do lat 5 w latach 1990–2015.
Fakty:
Czy wiesz, że co roku prawie 11 mln dzieci – czyli
1200 dzieci co godzinę – umiera na uleczalne choroby?
Czy wiesz, że wydłużenie procesu edukacji matek
o jeden rok zmniejsza śmiertelność dzieci o 5%–
10%?
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Cel 5 – Poprawić opiekę zdrowotną nad
matkami
Aż 99% zgonów kobiet w ciąży notuje się w krajach rozwijających się. W regionie Afryki Subsaharyjskiej ryzyko śmierci matek w całym ich życiu jest jak 1 do 16 wobec proporcji 1 do 2800
w krajach wysoko rozwiniętych. Zgony kobiet
w ciąży i podczas porodu następują przede wszystkim z powodu nieodpowiedniego systemu opieki
zdrowotnej, głównie na terenach wiejskich. Brakuje wyposażenia szpitali i wyszkolonego personelu.
Większości tych zgonów można by uniknąć, stosując podstawową opiekę lekarską – niestety, postęp
w tej dziedzinie jest niewielki. W regionie Afryki
Subsaharyjskiej nie notuje się spadku śmiertelności
kobiet w ciąży.
Zobowiązanie 6:
Zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek
w latach 1990–2015.
Fakty:
Czy wiesz, że w krajach rozwijających się co roku
umiera 0,5 mln kobiet w ciąży, czyli jedna kobieta
co minutę?
Czy wiesz, że w krajach rozwijających się tylko co
druga kobieta w ciąży ma profesjonalną opiekę lekarską?

Cel 6 – Ograniczyć rozprzestrzenianie się
HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych
Około 1 mln ludzi umiera rocznie na malarię
i 1,6 mln na gruźlicę. Największym wyzwaniem
w zakresie zdrowia jest jednak HIV/AIDS, który zbiera największe żniwo wśród mieszkańców
Afryki Subsaharyjskiej i zagraża innym regionom
świata. Realizacja omawianego celu będzie miała
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pozostałych
Milenijnych Celów Rozwoju. Chore dzieci nie
mogą się uczyć, chore matki z dużym prawdopodobieństwem urodzą zakażone dzieci, a chorzy
pracownicy są nieproduktywni i nie przyczyniają
się do rozwoju gospodarczego państwa. W skali
globalnej wiele krajów rozwijających się skutecznie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa
HIV, jednak ciągle zbyt liczne są państwa, w których te prace nie przynoszą pożądanych rezultatów. Znikoma grupa ludzi zakażonych HIV
w krajach rozwijających się otrzymuje leki. Realizacja omawianego celu będzie zależała w dużym
stopniu od zaangażowania rządów, organizacji
międzynarodowych i biznesu w ciągu najbliższych lat.
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Na całym świecie żyje ponad 40 mln ludzi
z HIV, z czego 95% w krajach rozwijających się
i 70% w regionie Afryki Subsaharyjskiej. W samym
2003 r. przybyło 5 mln nowych zakażeń. Przykłady
takich państw, jak Brazylia, Senegal, Tajlandia czy
Uganda, pokazują, że można zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Obecnie w regionie Europy
Wschodniej i byłych republik ZSRR notowany
jest największy wzrost zakażeń HIV.
Zobowiązanie 7:
Powstrzymać do 2015 r. rozprzestrzenianie się
HIV/AIDS i ograniczyć liczbę nowych zakażeń.
Zobowiązanie 8:
Powstrzymać do 2015 r. rozprzestrzenianie się malarii i innych groźnych chorób i ograniczyć liczbę
zachorowań.
Fakty:
Czy wiesz, że na całym świecie ponad 40 mln ludzi
żyje z HIV/AIDS?
Czy wiesz, że co minutę 19 osób zakaża się na całym
świecie wirusem HIV?
Czy wiesz, że w niektórych krajach afrykańskich
ponad 30% społeczeństwa jest nosicielami wirusa
HIV?
Czy wiesz, że epidemia HIV obniżyła średnią wieku
w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej do 40 lat?

Cel 7 – Zapewnić ochronę środowiska
naturalnego
Zmiany klimatu i zmniejszanie się różnorodności
biologicznej nie uznają granic. Siódmy Milenijny
Cel Rozwoju najlepiej pokazuje zależności między
rozwojem państw biednych i bogatych. Stan środowiska naturalnego ma kolosalne znaczenie dla
zmniejszania skali ubóstwa, rozwoju rolnictwa,
poprawy jakości żywienia i jakości wody. Omawiany cel ma zapewnić zrównoważone wykorzystanie
zasobów naturalnych. Na razie jednak notuje się
stałe ich ograniczanie, zwiększone zanieczyszczanie
powietrza i wody, a także wzrost liczby gatunków
zagrożonych wyginięciem.
Zobowiązanie 9:
Uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju
w krajowych strategiach i programach; stosować
metody hamujące zubożenie zasobów środowiska
naturalnego.
Zobowiązanie 10:
Do 2015 r. zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody.
Zobowiązanie 11:
Do 2020 r. osiągnąć znaczącą poprawę warunków
życia przynajmniej 100 mln mieszkańców slumsów.
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Fakty:
Czy wiesz, że na całym świecie ponad 1 mld ludzi
nie ma stałego dostępu do wody pitnej?
Czy wiesz, że na całym świecie 2,4 mld osób nie
ma dostępu do środków czystości?
Czy wiesz, że powierzchnia lasów na całym świecie
zmalała w ostatnich 10 latach o prawie 100 mln
hektarów?

Cel 8 – Stworzyć globalne partnerskie
porozumienie na rzecz rozwoju
Ósmy Milenijny Cel Rozwoju jest adresowany
przede wszystkim do państw wysoko rozwiniętych
i stanowi środek do realizacji pozostałych siedmiu
celów. Jego treścią jest zawiązanie globalnego porozumienia między krajami biednymi i bogatymi
na rzecz rozwoju. Obowiązkiem krajów biednych
jest przede wszystkim poprawa demokratycznego
zarządzania i gospodarowania środkami pomocowymi. Z kolei państwa-donatorzy są zobowiązane
do zwiększenia tej pomocy i ukierunkowania jej
na realizację Milenijnych Celów Rozwoju. Państwa te powinny także rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia krajów rozwijających się
i stworzyć warunki do ich rozwoju, np. poprzez
ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii. Bariery handlowe i subsydiowanie rodzimego
rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych zostały w znacznym stopniu ograniczone w ostatnich
latach, jednak są one nadal poważną przeszkodą
w rozwoju wymiany handlowej z krajami rozwijającymi się.
Zobowiązanie 12:
Dopracować dostępny dla wszystkich, oparty na
jasnych przepisach, przewidywalny i nikogo nie
dyskryminujący system handlowo-finansowy.
Uczestnicy tego systemu powinni być zobowiązani
do podejmowania aktywnej działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie
ubóstwa. Dotyczy to działań na poziomie narodowym i międzynarodowym.
Zobowiązanie 13:
Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom najsłabiej rozwiniętych państw poprzez zniesienie ceł
i kontyngentów na towary eksportowane przez te
kraje, zwiększenie skali redukcji długów poważnie
zadłużonych ubogich krajów, umorzenie długów
zaciągniętych w ramach oficjalnej pomocy bilateralnej oraz zwiększenie pomocy na rzecz rozwoju
dla krajów podejmujących działania mające na
celu ograniczenie ubóstwa.

Zobowiązanie 14:
Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom krajów
śródlądowych i krajów rozwijających się położonych na małych wyspach.
Zobowiązanie 15:
Rozstrzygnąć kwestię zadłużenia krajów rozwijających się poprzez podjęcie narodowych i międzynarodowych kroków służących utrzymaniu długookresowej zdolności do spłaty zadłużenia.
Zobowiązanie 16:
We współpracy z krajami rozwijającymi się stworzyć miejsca godnej i produktywnej pracy dla młodzieży.
Zobowiązanie 17:
We współpracy z firmami farmaceutycznymi zapewnić dostęp do niedrogich podstawowych leków
w krajach rozwijających się.
Zobowiązanie 18:
We współpracy z sektorem upowszechnić dostęp
do nowych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Fakty:
Czy wiesz, że wysoko rozwinięte państwa przeznaczają na rozwój biedniejszych krajów 68 mld dolarów rocznie?
Czy wiesz, że kraje wysoko rozwinięte przeznaczają
ok. 300 mld dolarów rocznie na dotacje dla rolnictwa27?

Za: http://www.un.org.pl/rozwoj/mdg_jakie-sa-mcr.php
[dostęp:15.10.2014].
27
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„Mój dzień”

Cel ogólny (jaka wiedza ma być przekazana):
gra przedstawia przeciętny dzień z życia dziecka.
Jej celem jest uświadomienie globalnych współzależności, które dotyczą nas wszystkich, a z których
często nie zdajemy sobie sprawy.

Cele szczegółowe (co ma być osiągnięte
podczas ćwiczenia):
•
•
•

zapoznanie z podstawowymi mechanizmami
globalnych współzależności,
zdobycie i usystematyzowanie wiedzy,
zdobycie podstawowych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. Gra skłania
również do refleksji dotyczących tego, jak
globalne współzależności wpływają na życie
każdego z nas i jak naszymi codziennymi indywidualnymi decyzjami wpływamy na środowisko i losy innych ludzi, mieszkańców
różnych regionów.

Grupa wiekowa:
uczniowie klas I–VI szkół podstawowych.

Optymalna liczba uczestników:
5–25 osób.

Czas trwania:
od 1 godz. w wersji podstawowej do 3 godz. przy
wykorzystaniu ćwiczeń i zadań dodatkowych. Grę
można modyfikować w zależności od możliwości
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czasowych, dostępnych materiałów oraz specyfiki
grupy. Można zagrać w całą grę, skupiając się na
omówieniu szerzej tylko jednego, wybranego przez
siebie tematu, albo też omawiać wszystkie po kolei.

Potrzebne materiały:
w wersji podstawowej: plansza do gry, karta gry
(w publikacji, s. 58–59), pionki, kostka do gry, ew.
identyfikatory lub taśma malarska, marker i kolorowe pisaki w kolorze pionków. Materiały wyszczególnione w opisach ćwiczeń.

Opis ćwiczenia:
przedstaw uczestnikom cel zajęć i ich czas trwania.
Fabułą gry jest dzień przeciętnego ucznia. Kolejne pola z zadaniami związane są z codziennymi
sytuacjami, jakie mogą przydarzyć się każdemu:
począwszy od poranka, przez przygody w szkole,
po zakupy z rodzicami, zabawę z kolegami i koleżankami oraz wieczorne obowiązki. Dzień zaczyna się pobudką o 7:00, a kończy pójściem spać
o 22:00.
Dla lepszej organizacji gry polecamy oznaczenie poszczególnych osób. Można wykorzystać do
tego standardowe identyfikatory lub taśmę malarską, na której uczniowie wpiszą markerem swoje
imię i którą przykleją na ubraniu w widocznym
miejscu.
Podziel uczestników na grupy (maksymalnie
6 grup) i rozlosuj pionki. Następnie kolorowymi
pisakami oznacz taśmę każdego z graczy, zgodnie

z kolorem pionka wylosowanego przez drużynę. Pozwoli to uniknąć późniejszych wątpliwości
związanych z podziałem uczestników. Potem niech
każda drużyna ustawi swój pionek na starcie – grę
można zacząć od dowolnego zespołu (kolejność
można rozstrzygnąć losowo). Każda drużyna po
kolei rzuca kostką.

przodu.

Drużyna, która jako pierwsza stanie na
tym polu, aktywuje zadanie dla wszystkich drużyn. Za każde dobrze rozwiązane zadanie drużyny mają szansę iść do

Informacja dla grupy:

Pole specjalne

gramy zwykłą kostką, ale w naszej grze można poruszać się maksymalnie o trzy pola. Jeśli wyrzucicie
pola od 4 do 6, to musicie odjąć 3, więc odpowiednio
4 = 1,
5 = 2,
6 = 3.

Pole „tajemnica”, którego znaczenie odczytuje się dopiero w momencie przekroczenia go przez pierwszą drużynę. Jest
to pole, które pozwala przyspieszyć grę
i daje możliwość poruszania się zgodnie z numerami 4 i 5 na kostce.

Znaczenie pól

Zakończenie gry

Pola, które obowiązują przez całą grę (nie dezaktywują się po pierwszym zatrzymaniu się na nich danej
drużyny).

Gra kończy się, gdy pierwsza drużyna stanie na
Gwieździe, czyli po przekroczeniu pola 63. Można
jednak kontynuować zabawę i grać o drugie i kolejne miejsca, jeśli chcą tego pozostałe drużyny.

Drużyna, która stanie na tym polu, staje
się uczestnikiem sytuacji (opis sytuacji
pod numerem pola), a za swoją przygodę
może dostać bonus.

Drużyna, która stanie na tym polu, niestety podejmuje działania lub decyzje,
które nie są zbyt dobre. Za zatrzymanie się tutaj czeka więc kara… Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy drużyna znajdzie się na tym
polu w ramach bonusu, np. po przejściu kilku pól
do przodu w nagrodę za udaną pracę grupową.

Pola, które są aktywne tylko do pierwszego postoju (aktywowane przez pierwszą drużynę i nieaktywne przy kolejnych stających na tym samym
polu).
Drużyna, która stanie na tym polu, musi
odpowiedzieć na pytanie. Za poprawną
odpowiedź oczywiście otrzymuje bonus. Jeżeli nie uda jej się odpowiedzieć
poprawnie, pytanie przechodzi do reszty drużyn.
Pierwszeństwo ma drużyna, która pierwsza się
zgłosi – jeśli uda się jej udzielić właściwej odpowiedzi, otrzymuje należny bonus.
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izabela parkitna-mierzwa
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Drużyna, która ją zna, może przesunąć
się o 1 pole do przodu. Można ograniczyć
czas, dając np. 10 s na zastanowienie się.

2
Obudziliście się, wstaliście z łóżka i poszliście do łazienki. Podczas mycia zębów
nie zakręciliście wody. Błąd!
Wrócicie na start, chyba że wykorzystacie szansę na poprawę. Poproście również o pomoc resztę grupy: niech każda drużyna wymyśli
trzy sposoby na oszczędzanie wody.
Za każdy dobry pomysł każda drużyna porusza się o 1 pole do przodu.
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Wersja rozszerzona: „Dlaczego oszczędzanie
wody jest tak ważne?”. Miniwykład o zamkniętym obiegu wody na Ziemi, ilości wody ogółem
i ilości wody pitnej (informacje zawarte w publikacji, w części teoretycznej).

Wersja rozszerzona: „Jak przedstawia się sytuacja
polskich zasobów wody pitnej?”. Miniwykład
(informacje zawarte w publikacji, w części teoretycznej).

8
Czas na ubranie się. Macie mnóstwo
ubrań! Tracicie cenne minuty, bo nie
możecie się zdecydować, co dziś założycie. Czy naprawdę potrzebujecie aż
tylu rzeczy?!
Za posiadanie ich wielkiej ilości tracicie
kolejkę.

10

5
Superbonus dla tych, którzy wiedzą
dużo o świecie! Na każdym kontynencie
mieszkają ludzie, którzy mają problem
z dostępem do wody pitnej. Jak myślicie? Na którym z kontynentów najwięcej ludzi
cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej?
Jeśli grupa odpowie prawidłowo, porusza się o 1 pole do przodu. Jeśli nie, jest
to szansa dla pierwszej dobrej odpowiedzi. Drużyna, która odpowie prawidłowo,
może poruszyć się o 1 pole do przodu.
Można ograniczyć czas, dając np. 10 s na
zastanowienie się.

Na śniadanie jecie płatki czekoladowe.
Czy wiecie, skąd pochodzi kakao używane do wyrobu naszych czekoladowych
przysmaków?
Odpowiedzi: a) z Włoch, b) z Brazylii, c) z Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany i Nigerii.
Jeśli grupa odpowie prawidłowo, porusza
się aż o 3 pola do przodu. Jeśli nie, jest
to szansa dla pierwszej dobrej odpowiedzi
i drużyna, która jej udzieli, może pójść do
przodu właśnie o 3 pola. Można ograniczyć czas, dając np. 10 s na zastanowienie
się.

Wersja rozszerzona: „Jak kształtuje się dostęp do
wody pitnej na poszczególnych kontynentach?”.
Miniwykład o przyczynach trudności z dostępem do wody pitnej na świecie i wskazówką, że
największy odsetek ludzi dotkniętych tym problemem mieszka w Azji, a powodem jest m.in.
lokalizacja przemysłu (informacje zawarte w publikacji, w części teoretycznej). To zagadnienie
można też poruszyć przy omawianiu kwestii
przemysłu odzieżowego.

Wersja rozszerzona: ćwiczenie dla całej grupy
„Skąd się biorą nasze rzeczy?” – do wykorzystania załącznik nr 1 ze scenariusza, s. 72.

12
Spieszycie się i po śniadaniu nie schowaliście chleba. Wyschnie, zanim ktoś
wróci do domu. Marnujecie cenne jedzenie!
Cofacie się o 1 pole.

6
Jak myślicie? Czy w Polsce powinniśmy
martwić się o nasze zasoby wody? Czy
mogą nas dotknąć problemy z dostępem
do wody, czy też jesteśmy całkowicie
bezpieczni?
Jeśli grupa odpowie prawidłowo, porusza się o 1 pole do przodu. Jeśli nie, jest
to szansa dla pierwszej dobrej odpowiedzi.
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14
W drodze do szkoły widzicie reklamę najnowszego smartfona. Koniecznie chcecie
namówić rodziców, żeby wam go kupili,
chociaż wasze obecne telefony są bardzo
do niego podobne i nadal sprawne. Swoje stary
smartfony chcecie wyrzucić, nie troszcząc się o śro-

dowisko i pracę ludzi, którzy je wyprodukowali.
Cofacie się o 1 pole.

16
Pokazujecie koleżankom i kolegom
piórniki, które zrobiliście z rodzicami
z niepotrzebnych już kawałków starych
dżinsów.
Wasza pomysłowość jest godna podziwu, umiecie
też wykorzystać i docenić rzeczy, które teoretycznie
są już niepotrzebne.
Przysługuje wam dodatkowy rzut kostką.
Wersja rozszerzona: ćwiczenie dla całej grupy,
polegające na burzy mózgów. Każda drużyna,
która wymyśli jedną przydatną rzecz, jaka może
być zrobiona z pozornie już bezużytecznych
przedmiotów, może poruszyć się o 1 pole do
przodu. Bardzo pomysłowi mogą wskazać dwie
rzeczy (nie więcej) i poruszyć się o 2 pola.

19
Zamiast zjeść kanapkę zrobioną
w domu, biegniecie do szkolnego sklepiku i kupujecie batonik, chipsy i mocno
słodzony napój, pełen konserwantów
i sztucznych aromatów.
Za skrajną nieodpowiedzialność oraz brak
troski o własne zdrowie i środowisko cofacie się aż o 2 pola.

20
Komunikat: zatrzymanie się na polu 20
lub jego przekroczenie przez którąkolwiek
z drużyn oznacza małą zmianę reguł gry.
O, już po drugim śniadaniu. Czas się
pospieszyć, bo czeka was jeszcze wiele przygód
przed zakończeniem dnia.
Od następnej kolejki po wyrzuceniu 4 nie
musicie nic odejmować i każda drużyna może poruszać się aż o 4 pola! (Gdy
wypadnie 5 i 6, nadal odpowiadają one
2 i 3, bonus obowiązuje tylko przy wyrzuceniu czwórki).

21
Do waszej klasy dołączył kolega, który
wraz z rodziną przyjechał do Polski z Indii. Wszyscy znacie język angielski, więc
nie było problemu z zapoznaniem się.
Dziwią was jednak inne zwyczaje, więc postana-

wiacie zorganizować szkolne spotkanie o kulturach
ludzi mieszkających w różnych częściach świata.
Za pomysłowość i otwartość na innych
idziecie 1 pole do przodu.

22
W równoległej klasie jest Rom. Na
przerwie dzieci dokuczają mu z powodu
jego pochodzenia. To okropne! Stajecie
w jego obronie, bo wiecie, że powinniśmy kogoś lubić ze względu na jego charakter, a nie
pochodzenie.
Za odwagę idziecie 1 pole do przodu.

23
W waszej szkole pojawili się uchodźcy
z Syrii. To siostra i brat, którzy nagle
musieli uciekać ze swojego kraju. Słyszycie, że inni śmieją się z nich, bo niezbyt
dobrze mówią po polsku. Początkowo nie reagujecie, udając, że to nie wasza sprawa, ale po namyśle
zgłaszacie to nauczycielowi.
Za czujność i szacunek dla innych idziecie
2 pola do przodu.
Wersja rozszerzona: po przejściu tych pól przez
pierwszą z grup można opowiedzieć o migracjach i migrantach, empatii i wrażliwości międzykulturowej. Informacje dodatkowe w publikacji, część teoretyczna.

26
Wyobraźcie sobie, że wracacie po szkole do domu na obiad. Mamy początek
kwietnia, kiedy w Polsce jest niewiele
świeżych warzyw.
Który zestaw wybierzecie?
Wariant I: kurczak, młode ziemniaki z Egiptu
(musiały przejechać 5000 km) i brokuły z Hiszpanii (musiały przejechać 3000 km).
Skutek: transport niszczy środowisko, a warzywa muszą być dodatkowo zabezpieczone środkami
chemicznymi i opakowane, żeby nie zepsuły się
podczas przewożenia.
Zupełnie o tym nie pomyśleliście, więc cofacie się o 1 pole.
Wariant II: kurczak, ziemniaki z Polski i surówka z kiszonej kapusty. Skutek: za to, że korzystacie
z warzyw kupowanych lokalnie i sezonowo,
zyskujecie dodatkowy rzut kostką!
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Opis pól

Jedziecie z rodzicami na wielkie zakupy, bo zabrakło wam wielu potrzebnych
rzeczy. Musicie odwiedzić kilka miejsc.
Zamiast wybrać środek lokomocji najbardziej przyjazny środowisku, taki jak rower albo
autobus, wybieracie się samochodem. W tym przypadku jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ
jedziecie całą rodziną do kilku miejsc i będziecie
mieć ciężkie pakunki.
To wybór w sam raz, więc nie przesuwacie
się do przodu, ale też nie musicie się cofać.
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31

daleka pochodzą ich ubrania. Następnie można
porozmawiać z uczestnikami o ich spostrzeżeniach, zapytać, czy wiedzieli, gdzie wyprodukowano ich stroje, i czy w Polsce również są szyte.

34
Podczas wyboru produktów nie kierujecie się wyłącznie ceną, ale czytacie etykietki i sprawdzacie, skąd pochodzą towary oraz w których z nich jest najmniej
konserwantów i polepszaczy.
Za odpowiedzialne podejmowanie decyzji
poruszacie się o 2 pola do przodu.

Na zakupy zawsze zabieracie ze sobą listę.
Gdyby nie ona, bardzo łatwo moglibyście ulec różnym zachciankom, a w waszym koszyku mogłoby wylądować dużo
rzeczy, które są wam zupełnie niepotrzebne. Całe
szczęście, że macie swój spis!
W nagrodę za roztropne zakupy przesuwacie się o 2 pole do przodu.

35

32

37

Na liście waszych zakupów są dżinsy, bo
stare już się przetarły. Jesteście w sklepie
i zaczynacie się zastanawiać, kto i gdzie
szyje ubrania? Czy myśleliście o tym,
skąd pochodzą wasze rzeczy?
Wymieńcie minimum dwa państwa, które
produkują największą ilość ubrań.
Jeśli drużyna odpowie prawidłowo, zyskuje dodatkowy rzut kostką. Jeśli nie, jest to
szansa dla pierwszej dobrej odpowiedzi
i drużyna, która jej udzieli, może poruszyć
się o 3 pola. Można ograniczyć czas, dając
np. 10 s na zastanowienie się.
Jeżeli żadna odpowiedź nie jest prawidłowa, warto wspólnie sprawdzić metki noszonych przez
uczestników ubrań (jeśli jest to możliwe). Szukamy informacji o tym, gdzie została uszyta dana
rzecz – nie interesuje nas firma, tylko miejsce
produkcji (zazwyczaj metki z taką informacją
wszywane są po lewej stronie bluzek, na dole).
Uwaga! Nie pomylcie miejsca produkcji z lokalizacją firmy zamawiającej ubranie (sprzedającej
je; to, gdzie zostało kupione ubranie, nie jest
równoznaczne z miejscem produkcji). Jeżeli macie możliwość, zaznaczcie poszczególne miejsca
na mapie – pomoże to dzieciom zrozumieć, z jak
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W trakcie zakupów idziecie na pizzę
do restauracji, w której dostaniecie też
pierogi. W tle gra amerykańska muzyka.
Zastanówcie się, jakie skutki pozytywne, a jakie
negatywne niesie ze sobą przenikanie się kultur.

Uff… To było bardzo męczące popołudnie, a jeszcze trzeba rozpakować zakupy. Podczas układania różnych rzeczy
zauważacie na opakowaniach symbole
i zastanawiacie się, co one oznaczają.
Znajdują się m.in na rybach, czekoladzie, herbacie, kawie, warzywach, kredkach i zeszytach.
a) wersja podstawowa
Pokaż dzieciom wybrane certyfikaty (załącznik 2, s. 89) i omów je po kolei (s. 32).
Certyfikaty pomagają nam wybrać w sklepie taki
towar, który uznamy za odpowiedni. W końcu
to nasze pieniądze nadają kierunek działania firmom producenckim. Dobrze zatem wiedzieć, na
który certyfikat warto zwrócić uwagę podczas
zakupów. Tutaj do wyboru przedstawiamy kilka
podstawowych certyfikatów (spożywczych), które dzieci mogą napotkać w sklepie.
b) wersja rozszerzona
Przygotuj dla każdej grupy listę zakupów (załącznik 3, s. 90), a następnie, po zaprezentowaniu wszystkich certyfikatów, poproś dzieci
o prawidłowe dopasowanie ich do produktów.
Zadaniem drużyn będzie szybkie narysowanie

odpowiedniego certyfikatu pod odpowiednim
produktem.
Za każdą poprawną odpowiedź dana grupa może przesunąć się o 1 pole do przodu.
To, że dzieci same przerysowują certyfikaty, pomoże im zapamiętać, jak wyglądają,
a dodatkowo urozmaici grę o aspekt twórczy.

40
Komunikat: wejście na pole 40 lub jego
przekroczenie przez którąkolwiek z drużyn oznacza małą zmianę reguł gry.
Już późne popołudnie, a przed wami
jeszcze wiele do zrobienia, zanim pójdziecie spać.
Od następnej kolejki po wyrzuceniu 5 nie
musicie nic odejmować i każda drużyna
może przesuwać się aż o 5 pól!

44
Przymierzacie swoje nowe dżinsy. Wiecie, że zostały uszyte w Bangladeszu
– tak jest napisane na metce. Wspólnie zastanawiacie się, czy tylko dzięki
szwaczkom z tego kraju macie nowe spodnie?
To ćwiczenie dla całej grupy, które ma na celu
rozładowanie energii i pozwala uzmysłowić sobie, jak wiele osób jest zaangażowanych w produkcję naszych rzeczy. Opis zadania w scenariuszu „Sieć globalnych powiązań”.

47
Chcielibyście wyjść na podwórko do koleżanek i kolegów, ale po zakupach zostało mnóstwo opakowań, które wcale nie
są potrzebne. Bardzo was to denerwuje,
bo jesteście odpowiedzialni za wyrzucanie śmieci.
Co widzicie? Dużo jednorazowych opakowań, jest
nawet styropianowa tacka i folia, w których była
marchewka.
Każda drużyna ma za zadanie wymyślić trzy
sposoby na ograniczenie ilości odpadów już
podczas robienia zakupów.
Za każdy dobry pomysł drużyny poruszają
się o 1 pole do przodu. (Uwaga! Nie chodzi
tutaj o recykling).

51
Wreszcie idziecie na podwórko, gdzie
spotykacie kolegę. Wspólnie dochodzicie do wniosku, że lepiej jest się wymienić grami, niż za każdym razem namawiać rodziców na ich kupienie.
Za tak pomysłowe podejście do konsumpcji
przesuwacie się o 1 pole do przodu.

53
Już wieczór, a przed kolacją macie jeszcze wyjść z psem na spacer. W roztargnieniu zostawiliście włączone światło
w swoim pokoju i przedpokoju.
Niedobrze, musicie cofnąć się o 1 pole.
Dbanie o zasoby Ziemi jest bardzo ważne.
One są ograniczone – nie mogą na nowo
pojawić się znikąd.

54
Przyszedł czas na kolację. Macie ochotę
na jajecznicę. Czy wiecie, jakie jecie jajka?
a) wersja podstawowa
Omów z dziećmi oznaczenia znajdujące się na
jajkach, opisując, jak żyją kury hodowane na danej fermie.
0 – jajka z chowu ekologicznego. Kury biegają
wolno i kiedy chcą, wracają do kurnika. Zimą
karmi się je paszą z certyfikatem ekologicznym.
1 – jajka z chowu wolnowybiegowego. Kury
mogą się swobodnie przemieszczać, grzebać
w ziemi, mają dostęp do słońca oraz świeżego
powietrza.
2 – jajka z chowu ściółkowego. Kury spędzają
całe życie w zamkniętym pomieszczeniu, karmi
się je paszą, ale mogą się swobodnie poruszać.
3 – jajka z chowu klatkowego. To jeden z najtańszych sposobów hodowli kur, który nastawiony jest na maksymalizację wydajności i zysku.
Zwierzęta karmi się paszą, do której dosypuje się
przyspieszające wzrost hormony oraz antybiotyki chroniące kury przed chorobami. Ptaki nigdy
nie wychodzą z bardzo ciasnych klatek.
Jeżeli któraś z drużyn podczas omawiania
będzie wykazywała się wiedzą na ten temat, zaoferuj jej dodatkowy rzut kostką.
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29

Przygotuj dla każdej drużyny zestaw składający
się z oznaczeń i opisów jajek (załącznik 1, s. 88),
rozdaj materiały grupom. Zadaniem uczestników
będzie prawidłowe dopasowanie cyfry do sposobu chowu kur. Kiedy zespoły będą gotowe,
omów po kolei znaczenie cyfr drukowanych na
jajkach.
Drużynie, której udało się poprawnie ułożyć układankę (bądź która była najbliżej
prawdy), przysługuje dodatkowy rzut kostką.
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58
Wiecie, że oszczędzanie prądu jest ważne. Energia dużo kosztuje, ale czy chodzi
tylko o pieniądze? Prąd w elektrowniach
najczęściej pozyskiwany jest z paliw (np.
węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej czy
gazu), których ilość na Ziemi jest ograniczona.
Niech każda drużyna zastanowi się i poda trzy
sposoby na oszczędzanie energii w domu.
Za każdy dobry pomysł można przesunąć
się o 1 pole do przodu.
Omów z dziećmi, na czym polega oszczędzanie
prądu i dlaczego jest to ważne. Przedstaw, jak powstaje prąd w elektrowniach i jakie to ma skutki
dla środowiska (s. 75).

59
Naładowaliście telefon, ale zapomnieliście wyciągnąć ładowarkę z gniazdka,
tracicie niepotrzebnie energię.
Cofacie się o 2 pola.

62
Idziecie do łazienki wziąć wieczorną
kąpiel. Zastanawiacie się, co wybrać,
prysznic czy wannę?
Drużyny mają chwilę na podjęcie właściwej decyzji – jeśli grupa weźmie pod
uwagę to, że nie ma znaczenia, którą opcję
wybierze, a naprawdę ważne jest to, ile
wody zostanie zużyte, może przesunąć się
o 1 pole do przodu.
Warto zwrócić uwagę, że często bezrefleksyjnie
powtarza się, iż biorąc prysznic, oszczędzamy
wodę. Czy rzeczywiście tak jest? Można przecież
wykąpać się w wannie w małej ilości wody albo
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wprost przeciwnie – zużyć mnóstwo wody, jeśli długo korzysta się z prysznica, nie zakręcając
kurka.

63
Położyliście się spać, ale okazało się, że
światło w łazience pozostało włączone.
Mimo zmęczenia wstajecie i gasicie je.
Za dzielność idziecie na pole z Gwiazdą.

scenariusz:

Cel ogólny:
pogłębienie wrażliwości i empatii w kontekście
globalnych współzależności.

Czy wszyscy
mamy tak samo
i jak zależymy
od innych?

Cele szczegółowe:
uświadomienie uczniom, w jakich warunkach żyją
ich rówieśnicy w różnych częściach świata i jak
to wpływa na ich codzienność oraz możliwości
rozwoju; pokazanie przyczyn migracji; wytłumaczenie, dlaczego w Polsce pojawiają się imigranci
i dlaczego Polacy emigrują.
Grupa wiekowa:
uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych i starsi.
Optymalna liczba uczestników:
20, czyli tyle, ile ról. W przypadku mniejszej
lub większej grupy niektóre role można pominąć albo dopisać według własnego pomysłu. Do
przeprowadzenia zajęć konieczna jest odpowiednia
powierzchnia (sala/korytarz/plener), która pozwoli
na ustawienie wszystkich dzieci w szeregu i ich poruszanie się do przodu (maksymalnie tyle kroków,
ile jest pytań).
Czas trwania:
45–60 min.
Potrzebne materiały:
pojemnik do losowania ról (pudełko/koszyk/kapelusz/woreczek), nożyczki, wydrukowane załączniki
nr 1, 2 i 3 do scenariusza. Przed zajęciami opisy
ról z załącznika nr 3 potnij na paski i włóż do
pojemnika.
Opis ćwiczenia:
przedstaw uczniom cel zajęć, ich czas trwania
i przebieg. Poproś, aby dzieci ustawiły się w szeregu, a potem poinformuj, że zadaniem każdego z uczestników będzie wyobrażenie sobie dnia
z życia ich rówieśnika. Dzieci powinny jednak zachować w tajemnicy to, jaką rolę wylosowały (dopóki nie poprosisz ich o ujawnienie postaci). Rozlosuj role i wyznacz czas na przeczytanie opisów,
a następnie zapytaj, czy wszyscy rozumieją, kogo
mają przedstawić. Jeśli nie, wyjaśnij niezrozumiałe
słowa lub opowiedz dokładniej, w jakiej sytuacji
znajduje się postać z gry. Poinformuj, że przeczytasz listę pytań pomocniczych, które ułatwią wyobrażenie sobie sytuacji rówieśnika. Ważne: przypomnij uczestnikom, że pytania dotyczą dzieci
z ich ról! Jeśli na zadane pytanie uczeń będzie mógł
udzielić twierdzącej odpowiedzi, to może zrobić

mały krok do przodu. Po zakończeniu zadawania
pytań poproś dzieci, żeby zostały w tych miejscach,
w których się znajdują (mogą usiąść na podłodze).
Zapytaj, kto zrobił wszystkie kroki lub największą
ich liczbę, poproś, żeby te dzieci odczytały swoje
role. Następnie zapytaj, kto nie zrobił żadnego
kroku, i również poproś o przeczytanie ról. Jako
ostatnie swoje role czytają dzieci, które uplasowały
się pośrodku.
Omówienie:
zadaj grupie pytania kontrolne z załącznika 2 i przedyskutujcie wspólnie, czy każde dziecko w miarę
prawidłowo zinterpretowało swoją rolę. Być może
niektóre interpretacje są skrajnie różne od faktycznego obrazu sytuacji? Dlaczego dzieci wyobraziły
sobie to właśnie tak? Zapytaj, jak uczestnicy czuli
się w swoich rolach? Czy sytuacje, w jakich znajdowali się ich rówieśnicy z roli, zależały od nich
samych, od ich zdolności i umiejętności? A może
zależało to w znacznej mierze od okoliczności zewnętrznych?
Inspiracje:
ćwiczenie można połączyć z realizacją scenariusza
„Skąd się biorą nasze rzeczy?”.
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b) wersja rozszerzona

Jesteś Aborygenem, masz 10 lat, mieszkasz w osadzie gdzieś w środku Australii. Aborygeni są ludźmi,
którzy jako pierwsi zasiedlili Australię, lecz obecnie większość mieszkańców stanowią późniejsi przybysze
z Europy, szczególnie z Wielkiej Brytanii. Oni wprowadzili swoje prawa i zwyczaje, które są zupełnie
inne od aborygeńskich. Aborygeni byli przez dziesiątki lat prześladowani. Obecnie również są często
traktowani gorzej niż inni mieszkańcy Australii, np. wykonują mniej szanowane i gorzej płatne prace.

Masz 11 lat, mieszkasz w Chinach w regionie rolniczym. Mieszkasz z mamą, babcią i dziadkiem. Twój
tata, podobnie jak rodzice wielu twoich koleżanek i kolegów, wyjechał do pracy w dużym mieście na południu kraju. Przyjeżdża tylko raz w roku, na Nowy Rok, poza tym rozmawiacie przez Skype’a albo przez
telefon. I tak masz szczęście, bo niektórzy rodzice pracują w różnych państwach afrykańskich i czasem
nie przyjeżdżają do domu przez kilka lat!

•

•

Masz 12 lat, mieszkasz w Bangladeszu, masz młodszego brata i dwie młodsze siostry. Przyjechaliście
ze wsi do miasta, bo w waszej wiosce były problemy z dostępem do wody i już nie można było uprawiać roślin. Twoi rodzice pracują w fabryce odzieży, ale ich zarobki są bardzo niskie. Aby im pomóc,
ty też od miesiąca pracujesz w tej fabryce. Może teraz uda się wam zarobić na utrzymanie rodziny?

Masz 13 lat, mieszkasz w jednym z miast w Ekwadorze. Twoja rodzina musi się bardzo starać, żeby
poradzić sobie w nowym miejscu. Wcześniej mieszkaliście w okolicy, w której koncern paliwowy zaczął
wydobywać ropę naftową. Prawie wszyscy mieszkańcy musieli się wyprowadzić, ponieważ firmie ten teren był potrzebny. Po wydobyciu ropy nikt już nie może tam wrócić, bo środowisko jest zupełnie zatrute.

•

•

Masz 8 lat, mieszkasz w Rosji. Twoi rodzice dużo pracują, ale niewiele zarabiają. Do wydatków rodzinnych dokłada się też babcia, choć ma niewielką emeryturę. Na szczęście macie ogródek, w którym
uprawiacie warzywa, więc nie musicie wszystkiego kupować w sklepie. W telewizji mówi się, że Rosja to
potężny i bogaty kraj. To jednak nie znaczy, że wszyscy jego mieszkańcy są bogaci i szczęśliwi.
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•

•

Masz 9 lat, mieszkasz w Syrii. Masz młodsze rodzeństwo – brata i siostrę. Od pewnego czasu przebywacie z mamą i babcią w obozie tymczasowym, ponieważ w waszym kraju wybuchła wojna i w domu nie
było już bezpiecznie, wokół trwały walki. Nie było też prądu i wody. W obozie mieszka bardzo dużo
ludzi. Nie wolno go opuszczać, więc nikt nie może pracować ani chodzić do szkoły. Wszyscy boją się, co
dalej się z nimi stanie. Często też nie mają żadnych wieści o losach bliskich. Wy też nie wiecie, gdzie jest
wasz tata, który walczy na wojnie.

•

Masz 11 lat, mieszkasz na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. Od pewnego czasu w waszej okolicy
znów trwają walki, są przerwy w dostawie prądu i wody. Nie wiesz, co się wydarzy jutro.

Masz 11 lat, mieszkasz w dużym mieście w Wielkiej Brytanii. Pochodzisz z bogatej rodziny, twój tata bardzo dużo zarabia, lecz całe dnie spędza w pracy. Mama pracuje w domu, ale też jest bardzo zajęta. Ty masz
dużo obowiązków szkolnych, uczysz się dodatkowo w szkole muzycznej, zostaje ci mało czasu wolnego.

•

Uczysz się w gimnazjum, mieszkasz w Warszawie, nie masz rodzeństwa. Przyjechaliście z innego miasta,
bo twoi rodzice właśnie w stolicy znaleźli pracę. Teraz zarabiają średnio, ale za to już po południu są
w domu i możecie spędzać czas razem.

•

Jesteś nastolatkiem, mieszkasz w średniej wielkości mieście w Polsce, w domu jednorodzinnym z mamą,
starszą siostrą i babcią. Tata nie mógł znaleźć pracy w kraju, więc wyjechał do Niemiec. Nie mogliście
przenieść się tam wszyscy i zamieszkać razem, więc tata odwiedza was tak często, jak może – ale to i tak
tylko raz kilka tygodni.

•

Masz 9 lat, mieszkasz w Polsce. Twoi rodzice mają wielki sad, w którym uprawiane są jabłka i brzoskwinie. W sezonie rodzice zatrudniają wielu robotników z innych miejscowości, a nawet z innych krajów,
takich jak Ukraina czy Białoruś. W trakcie roku szkolnego do szkoły wozi cię twoja mama, która jest tam
nauczycielką. Po lekcjach masz dodatkowe zajęcia językowe i treningi karate.

•

Masz 12 lat, mieszkasz w stolicy RPA, Kapsztadzie. Twoja rodzina nie jest ani biedna, ani szczególnie
bogata, a twoje codzienne życie wygląda podobnie jak życie twoich kolegów i koleżanek. Dużo czasu
zajmuje ci szkoła, ale po południu możesz się bawić. Szczególnie lubisz pływać, chodzić do kina i grać
na playstation.

•

Masz 10 lat, mieszkasz z rodzicami i rodzeństwem w willowej dzielnicy w stolicy Brazylii. Twoi rodzice mają wielki obszar ziemi, na której hodują konie lub z której za opłatą pozwalają korzystać innym
ludziom. Jest to świetny interes, więc nikt z twojej rodziny nie musi martwić się o to, że będzie musiał
odmawiać sobie jakichkolwiek przyjemności.

•

Masz 9 lat, mieszkasz w Sudanie Południowym. Jest tu duży problem z dostępem do wody pitnej. Zamiast chodzić do szkoły, codziennie przynosisz wodę i pomagasz mamie zajmować się domem.

•

Jesteś nastolatkiem, mieszkasz w Demokratycznej Republice Konga. Wraz ze starszym bratem pracujesz
w nielegalnej kopalni rud tantalu – rzadkich minerałów, które wykorzystywane są do produkcji m.in.
smartfonów.

•

Masz 12 lat, mieszkasz tymczasowo w Polsce, ponieważ twoja mama jest tutaj konsulem waszego kraju.
Mieszkacie w wynajętym dla was apartamencie. Chodzisz do prywatnej międzynarodowej szkoły, w której lekcje odbywają się po angielsku. Po lekcjach i zajęciach dodatkowych spędzasz czas ze znajomymi.

•

Masz 9 lat, mieszkasz w dużym mieście w Polsce. Urodziłeś się tutaj, ale nie jesteś Polakiem. Jesteś Czeczenem, a twoi rodzice i starsi bracia musieli uciekać z kraju, ponieważ wybuchła wojna. Udało im się
dotrzeć do Polski, jednak najpierw musieli mieszkać w ośrodku dla uchodźców, ponieważ trzeba było
udowodnić, że ich zdrowie i życie było w Czeczenii zagrożone. Trwało to prawie dwa lata, ale się udało.
Chodzisz do szkoły i masz wiele koleżanek i kolegów. Dla ciebie to normalne, że mieszkacie właśnie tu,
ale rodzice bardzo tęsknią za bliskimi, którzy zostali w Czeczenii.

•

Masz 10 lat, mieszkasz z rodzicami i rodzeństwem w slumsach – dzielnicy biednych ludzi na obrzeżach
stolicy Brazylii. Ponieważ wasze domy są nielegalnie zbudowane, nikt nie troszczy się o to, żebyście mieli
prąd, wodę lub kanalizację. Twoi rodzice pracują tylko od czasu do czasu, bo niełatwo znaleźć zatrudnienie w tak wielkim mieście, w którym mieszka 2,5 mln ludzi.

•

Masz 12 lat, mieszkasz z rodziną w Bangalore w Indiach – to wielkie miasto, w którym jest mnóstwo
fabryk i placówki firm działających na całym świecie! Twój tata jest informatykiem i firma, w której
pracuje, zaproponowała mu przeniesienie się do swojego oddziału w Polsce. Szkoda ci opuszczać dom
i znajomych, ale trochę cieszysz się z przeprowadzki. Już nie możesz się doczekać, co się wydarzy.

•

Masz 12 lat, mieszkasz w Detroit w stanie Michigan, w USA. Kiedyś było to miasto, w którym działało
dużo fabryk i pracowało wielu ludzi. Jednak właściciele firm uznali, że produkcja w Detroit jest zbyt
droga, i przenieśli się na inne kontynenty, gdzie płacą pracownikom mniej. Teraz wasze miasto popada
w ruinę, a twoi rodzice stracili pracę.
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•

Załącznik nr 1 – przykładowe role:

Załącznik nr 2
Role: wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się jako inna osoba, żyjąca w zupełnie innym miejscu niż obecnie.
Jak myślisz? Gdzie mieszkasz? Co jesz? Jak wygląda twój dzień? Już wiesz? Jeśli nie, to posłuchaj pytań pomocniczych:
Czy możesz chodzić do szkoły?
Czy masz szafę pełną ubrań?
Czy masz swój pokój?
Czy masz telefon komórkowy?
Czy masz komputer?

Sieć globalnych
powiązań

Cele szczegółowe:
• wspólne dojście do zrozumienia, jak skomplikowany jest łańcuch produkcyjny,
• zwrócenie uwagi na wielość półproduktów potrzebnych do wytworzenia np. spodni,
• pokazanie dystansu, jaki pokonują produkty,
zanim dotrą na półkę sklepową.
Grupa wiekowa:
dowolna.

Czy jesz minimum trzy posiłki dziennie?
Czy możesz świętować swoje urodziny z przyjaciółmi?
Czy masz bezproblemowy dostęp do wody i prądu?
Czy twoi rodzice pracują?
Czy ich zarobki wystarczają na utrzymanie waszej rodziny (jedzenie, ubranie, rachunki)?
Czy wasza rodzina ma samochód?
Czy możecie wyjechać za granicę na wakacje?

Czy ty i twoja rodzina możecie oglądać telewizję, gdy tylko macie na to ochotę?
Czy możecie pójść do kina na najnowszy film, który jest reklamowany w telewizji?
Czy stać was na to, żeby czasem wyjść do restauracji na obiad lub kolację, np. na pizzę?
Czy masz możliwość rozwijania swoich talentów?
Czy masz możliwość skorzystania z porady lekarza, kiedy chorujesz?
Czy nie musisz pracować, żeby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny?

Załącznik nr 3 – przykładowe pytania pomocnicze do omówienia ćwiczenia
Jak się czuliście w swoich rolach, dobrze czy źle? Dlaczego tak się czuliście?
Czy zastanawialiście się, dlaczego inni idą do przodu lub stoją w miejscu?
Czy własna lub czyjaś rola była zaskakująca? Jeśli tak, to dlaczego?
Czy mieliście wpływ na to, w jakiej sytuacji się znajdujecie?
Jeśli nie, to co wpływało na wasze życie (miejsce zamieszkania, sytuacja gospodarcza, rodzinna)?
Co wpływało na warunki życia rodzin przedstawionych w waszych rolach?
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Czas trwania:
20 min.
Optymalna liczba uczestników:
ok. 10 (przy większej liczbie można łączyć w pary).
Potrzebne materiały:
etykietki z nazwami krajów (załącznik nr 1), kłębek włóczki/sznurka, opis tego, skąd pochodzą
produkty (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1

Polska

Opis ćwiczenia:
poproś uczestników, aby stanęli w kole (jeżeli są
to małe dzieci, możesz zaproponować krótką zabawę, np. „Kółko graniaste”, która w tym pomoże).
Każdego z uczestników mianuj innym państwem.
Uczniom przypnij wcześniej przygotowane etykiety z nazwami krajów (załącznik nr 1). Wytłumacz
dzieciom, że teraz będziesz im opowiadać o tym,
w jaki sposób powstają ich dżinsy. Czytając opis
(załącznik nr 2), podawaj sznurek kolejno dziecku (lub parze dzieci), które reprezentuje dane
państwo. Początek sznurka ma uczestnik będący
„Polską”. Zadaniem dzieci jest trzymanie sznurka
tak długo, aż nie skończysz czytać (załącznik nr 2),
a dżinsy nie zostaną dostarczone do sklepu. Kiedy
skończycie opis, zapytaj dzieci o ich spostrzeżenia,
o to, jak im się podoba takie połączenie wszystkich
państw i czy były świadome, z ilu krajów mogą
pochodzić spodnie, które tak często noszą. Spróbujcie wspólnie zastanowić się nad skomplikowanymi powiązaniami międzynarodowymi. Poproś
uczniów, żeby wyobrazili sobie (tylko wyobrazili),
że np. „Indie”, „Chiny” czy „Bangladesz” puszczają wszystkie swoje nitki. Czy wówczas dałoby się
rozplątać sieć? Jak wygląda nasza globalna zależność od innych państw? Czy jesteśmy niezależnymi mieszkańcami Ziemi?

Japonia
USA
Chiny
Bangladesz
Indie
Pakistan
Kambodża
Turcja
Brazylia
Włochy
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Czy masz dostęp do Internetu?
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scenariusz:

Cel ogólny:
zobrazowanie skomplikowanego łańcucha produkcji i dystrybucji ubrań, które najczęściej nosimy.

Dżinsy, czyli spodnie, w których najczęściej chodzimy, powstają z bawełny.
Roślinę tę uprawia się głównie w Chinach, USA, Indiach i Pakistanie.
Po zebraniu bawełny z pól trzeba ją uprząść na nici i utkać z nich materiał. Tkaniny powstają głównie w Chinach, Indiach, Pakistanie, Brazylii, we Włoszech czy w Bangladeszu.
Do uszycia dżinsów poza materiałem potrzebne są maszyny, które pochodzą głównie z Chin, Włoch
i USA.
Dżinsy, aby można je było nosić, potrzebują jeszcze zapięć. Guziki i zamki pochodzą głównie z Japonii, Chin, Indii, USA, Turcji i Włoch.
Kiedy mamy wszystkie produkty niezbędne do uszycia ubrania, potrzebujemy jeszcze projektu, według którego zostanie ono wykonane. Projekt może pochodzić z krajów, które zamawiają spodnie, czyli
np. z Polski, USA czy Japonii.
Częściej jednak dżinsy są projektowane w fabrykach, które je szyją, czyli w Indiach, Bangladeszu,
Kambodży, Chinach, Pakistanie, Turcji.
Teraz mamy już wszystko i zabieramy się do pracy. Dżinsy najprawdopodobniej będą uszyte w Indiach, Bangladeszu, Kambodży, Chinach, Pakistanie i Turcji.
Kiedy spodnie są gotowe, wysyła się je do krajów, w których będą sprzedawane, czyli m.in. do Polski, USA czy Włoch.
Dane z historii są uśrednionymi danymi, mogą różnić się w zależności od marki dżinsów, kraju pochodzenia itp. Źródłem
informacji były głównie strony internetowe:
http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E
http://bettercotton.org/
http://www.cleanclothes.pl/mapa
http://www.textileworld.com/Articles/2013/August/Web_Features/Textile_Manufacturing-Global_Cost_Trends_From_A_U.S._
Perspective-Weaving
http://www.citiindia.com/statistics/textile-statistics.html
http://www.statista.com/statistics/271887/leading-exporters-of-textile-machinery/

Skąd się biorą
nasze rzeczy?

Cele szczegółowe:
ćwiczenie ma na celu przedstawienie, skąd biorą
się podstawowe artykuły spożywcze, których używamy na co dzień.
Grupa wiekowa:
uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych i starsi.
Optymalna liczba uczestników:
około 20 osób.
Czas trwania:
30 min ćwiczenie i 15 min omówienie.
Potrzebne materiały:
mapa świata (konturowa, fizyczna lub polityczna),
kolorowe karteczki samoprzylepne, nożyczki, pudełko (ew. koszyk, kapelusz lub woreczek) do losowania, wydrukowany załącznik nr 1. Przed zajęciami odpowiedzi na pytania potnij na paski i włóż
do pudełka, a dla siebie zachowaj listę kontrolną.
Opis ćwiczenia:
przedstaw dzieciom cel zajęć, czas ich trwania
i przebieg. Rozlosuj pytania. Jeżeli dzieci jest
mniej niż pytań, powtórz kolejkę losowania, aż
do wyczerpania karteczek. Trudniejsze odpowiedzi
możesz też wcześniej odłożyć i w trakcie losowania przekazać dzieciom, które nie mają problemu
z płynnym czytaniem. Poproś dzieci, aby zapoznały się z treścią kartek, które wylosowały. Następnie
przeczytaj pytanie i poproś dziecko, które ma na
nie odpowiedź, żeby też ją przeczytało. W trakcie
czytania odpowiedzi kolorowymi karteczkami zaznacz na mapie kraje, o których jest mowa.
Omówienie ćwiczenia:
na podstawie ćwiczenia możesz przeprowadzić dyskusję dotyczącą różnych aspektów edukacji globalnej (możesz też wykorzystać część teoretyczną niniejszej publikacji), takich jak:
• odpowiedzialna konsumpcja,
• wpływ globalizacji rolnictwa na środowisko
(transport, przechowywanie produktów, chemiczna konserwacja, opakowania) i jakość wytwarzanej w ten sposób żywności,
• wpływ wielkopowierzchniowych upraw na sytuację ludzi i przyrody w krajach globalnego
Południa,
• problematyka wody,

— 70 —

scenariusz:

Cel ogólny:
zapoznanie z podstawowymi mechanizmami globalnych współzależności.

•

kwestie konieczności ograniczania odpadów
i recyklingu.
Przykładowe pytania do dyskusji:
Czy wiecie, że podstawowe artykuły spożywcze
uprawiane są w wielu krajach i często importowane
do Polski z bardzo daleka?
Czy to, że wiele warzyw i owoców jest dostępnych
w sklepach przez cały rok, stanowi wystarczający powód, żeby z nich na bieżąco korzystać? A może warto
pamiętać o zasadzie kupowania lokalnie i sezonowo?
Jak swoimi codziennymi decyzjami wpływamy
na innych ludzi i przyrodę?
Na co powinniśmy zwracać uwagę podczas zakupów (kraj pochodzenia produktu, rodzaj opakowania, certyfikaty itp.)?
Jakie są skutki transportu żywności (zanieczyszczenie powietrza, zużycie paliwa – eksploatacja zasobów naturalnych itp.)?
Czy wytworzenie i dostarczenie tych rzeczy naprawdę kosztuje właśnie tyle, ile wynosi ich cena
w sklepach? Kto przede wszystkim zarabia na tych
rzeczach?
Jak wielkopowierzchniowe uprawy wpływają na
sytuację mieszkających na danych terenach ludzi?
Czy w Polsce też są tego typu uprawy?
Czy tak intensywne rolnictwo wymaga dużej ilości wody? Czy na terenach zaznaczonych na mapie
karteczkami występują problemy z dostępem do
wody?
Inspiracje:
ćwiczenia powiązane to np. scenariusz „Woda”,
„Upcycling”, „Ubrania i metki”.
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 1: pytania do mapy – artykuły spożywcze.

Największymi producentami mandarynek są: Cypr, Brazylia, Japonia i Palestyna.

Lista kontrolna – pytania prowadzącego
Kto jest największym producentem: ryżu, ziemniaków, pszenicy, kawy, herbaty, oliwy, marchewki, czosnku, pieprzu, kakao, wanilii, orzeszków ziemnych, kokosów, migdałów, słonecznika, bananów, grejpfrutów, kiwi, pomarańczy, mandarynek, truskawek, cytryn, gruszek, oleju z palm oleistych, trzciny cukrowej,
kukurydzy?

Największymi producentami truskawek są: USA, Turcja i Hiszpania.
Największymi producentami cytryn są: Argentyna, Turcja i Izrael.
Największymi producentami gruszek są: Chiny, Włochy i Argentyna.

Ryż uprawia się głównie w Chinach i Indiach.

Największe uprawy pszenicy są w Chinach, Indiach i USA.
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Największymi eksporterami kawy są: Brazylia, Wietnam, Indonezja i Etiopia.
Najwięcej herbaty uprawia się w Chinach, Indiach, Kenii i na Sri Lance.
Największymi producentami oliwy są: Hiszpania, Włochy i Grecja.

Wersja rozszerzona – rośliny spożywcze wykorzystywane również jako surowiec do produkcji biopaliw
i do celów przemysłowych.
Największymi producentami oleju palmowego z nasion palm oleistych, używanego do wyrobu słodyczy,
przekąsek, kosmetyków, smarów przemysłowych i świec, są: Malezja, Indonezja, Nigeria, Tajlandia, Kolumbia.
Palmy oleiste uprawiają również: Brazylia, Honduras, Gwatemala, Kostaryka, Meksyk, Dominikana, Nikaragua, Wenezuela, Peru, Kolumbia, Ekwador, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Kamerun, Demokratyczna
Republika Konga, Kongo, Senegal, Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Benin, Republika Środkowoafrykańska,
Gabon, Angola, Tanzania, Madagaskar, Filipiny, Chiny, Tajwan, Papua i Nowa Gwinea.

Marchewka uprawiana jest m.in.: w Polsce, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
Największe uprawy czosnku są w Hiszpanii, Argentynie i Chinach.
Największymi producentami pieprzu są Wietnam i Indonezja.
Największymi producentami kakao są Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana.

Największymi producentami trzciny cukrowej są: Brazylia, Indie, Chiny, Tajlandia.
Trzcinę cukrową uprawiają również: Peru, Egipt, Etiopia, Senegal, Kolumbia, Pakistan, USA, Filipiny, Australia, Argentyna.

Największymi producentami wanilii są Indonezja i Madagaskar.
Największymi producentami orzeszków ziemnych są USA i Chiny.
Największymi producentami kokosów są Indonezja i Filipiny.

Największymi producentami kukurydzy są: USA, Chiny, Brazylia, Meksyk.
Kukurydzę uprawiają również: Kanada, Argentyna, Paragwaj, Wenezuela, Ukraina, Francja, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Rosja, Egipt, Nigeria, RPA, Indie, Bangladesz, Indonezja, Filipiny.

Największymi producentami migdałów są: USA, Hiszpania i Australia.
Największymi producentami słonecznika są: Indie, Meksyk i Kazachstan.
Największe plantacje bananów znajdują się w Indiach, Brazylii i Ekwadorze.
Największymi producentami grejpfrutów są: USA, Meksyk i RPA.
Największymi producentami kiwi są: Włochy, Nowa Zelandia i Chile.
Największymi producentami pomarańczy są Brazylia i USA.
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Ziemniaki uprawia się głównie w Rosji i na Ukrainie, ale także w Egipcie.
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Jak daleko
mieszkają rzeczy

Cel ogólny:
pokazanie dzieciom, jak długą drogę musiały przebyć produkty i z ilu krajów pochodzą przedmioty
codziennego użytku, które można znaleźć w domu.
Cele szczegółowe:
• dyskusja o tym, skąd pochodzą produkty,
• pokazanie dystansu, jaki pokonują produkty,
zanim dotrą na półkę sklepową,
• zobrazowanie dzieciom, że daleka droga jest
męcząca,
• zmierzenie, ile razy moglibyśmy okrążyć Ziemię, gdybyśmy pokonali tyle kilometrów, ile
nasze artykuły spożywcze,
• zwrócenie uwagi na skutki, jakie niesie dla ludzi i środowiska pokonywanie długich dystansów przez produkty spożywcze.
Grupa wiekowa:
uczniowie klas 0–IV szkoły podstawowej.
Czas trwania:
45 min.
Optymalna liczba uczestników:
8–20.
Potrzebne materiały:
globus lub mapa świata, kolorowy sznurek, kilka
popularnych produktów spożywczych, lista krajów produkujących wybrane towary (informacje
na s. 72–73 oraz na www.Faostat.org), kolorowe
samoprzylepne karteczki, długa linijka.
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Opis ćwiczenia:
podziel uczestników na 4–6 grup (w zależności od
wielkości grupy i liczby przygotowanych produktów).
Posadź grupy osobno, tak aby każda uformowała mały
krąg. Powiedz dzieciom, że zaraz rozdasz im produkty
spożywcze, a ich zadaniem będzie wspólnie, w grupach, zastanowić się nad tym, skąd dane artykuły pochodzą. (Uwaga! Zaznacz, że nie chodzi tutaj o sklep,
w którym zostały kupione, ani o miejsce, gdzie zostały
zapakowane, ale o kraj, gdzie rosną owoce bądź są wytwarzane produkty). Rozdaj każdej grupie taką samą
liczbę produktów. Przeznacz 5 min na spokojną dyskusję w grupach. Kiedy uczestnicy będą gotowi, zaproś
po kolei każdą grupę, żeby przedstawiła swoje pomysły. Zaznaczaj dobre odpowiedzi na globusie lub mapie
świata, zachęcaj wszystkich do dyskusji, sprawdzaj informacje na swojej liście odpowiedzi. Po zakończeniu
oznaczania państw na globusie lub mapie zapytaj dzieci, jak długo trwała ich najdłuższa podróż samochodem i jaki był jej cel. Pozbieraj te odpowiedzi i wybierz
kilka z wymienionych miejsc do pokazania na mapie.
Następnie weź sznurek i odmierz odległość od Polski
do najdalszego lub najbardziej popularnego z wymienionych przez dzieci miejsca. Zmierzcie wspólnie, ile
centymetrów ma tak rozciągnięty kawałek sznurka.
Potem znowu za pomocą sznurka sprawdźcie, jak daleko (ile centymetrów) jest do państwa, gdzie produkowanych jest najwięcej wyrobów przyniesionych na
zajęcia. Porównajcie dystanse. O ile dłuższą drogę ma
do pokonania dany produkt? Zapytaj dzieci, czy ich
dalekie podróże były dla nich męczące i jak długo pokonywały daną trasę. W odniesieniu do ich opowieści
zastanówcie się, jak trudna jest podróż, którą pokonał
dany produkt (dobrym przykładem jest banan, który przyniesiony ze sklepu nie lubi żadnych podróży –
włożony do szkolnego plecaka staje się czarny i traci
apetyczny wygląd). Zapytaj dzieci, jaki według nich
może to mieć wpływ na pokazane produkty (owoce
lub warzywa) oraz na środowisko naturalne. Zróbcie
burzę mózgów.
Na koniec poproś każdą grupę po kolei, żeby zmierzyła za pomocą sznurka i zsumowała odległości, jakie pokonały ich produkty. Mierz odległość od Polski
do pierwszego wymienionego państwa, a potem dalej
przesuwaj sznurek, tworząc jeden duży odcinek. Gdy
wszystkie odległości będą już zsumowane i zmierzone
sznurkiem, sprawdźcie, ile razy wasze produkty okrążyły Ziemię (równik ma 40 tys. kilometrów).
Jeżeli wykorzystujesz globus, połóż sznurek na
ziemi i tocz po nim zaznaczonym na kuli równikiem.
Wspólnie liczcie, ile razy globus zatoczy koło.
Jeżeli korzystasz z mapy, zmierzcie, ile razy można
przeciągnąć sznurek przez równik.

scenariusz:

Cel ogólny:
uświadomienie, w jaki sposób powstaje prąd i jakie
są konsekwencje jego wytwarzania i używania.

Energia.
Czy prąd bierze się
z gniazdek?

Cele szczegółowe:
• wiedza o tym, skąd się bierze prąd,
• zwrócenie uwagi na zasoby naturalne, które są
potrzebne do wytwarzania prądu w elektrowniach,
• refleksja nad liczbą i sposobem użytkowania
sprzętów zasilanych prądem w bezpośrednim
otoczeniu uczniów,
• powody, dla których należy oszczędzać prąd,
oraz sposoby, jak to robić.
Grupa wiekowa:
uczniowie klas II–VI szkoły podstawowej.
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scenariusz:

Optymalna liczba uczestników:
6–24.
Czas trwania:
60 min.
Potrzebne materiały:
piłka, papier flipchartowy/ tablica, marker, ksero
quizu.
Opis ćwiczenia:
usiądźcie w kole i zagrajcie w grę „Piłka – odpowiedź”. Pytaniem gry będzie: „Jakie znasz przedmioty działające na prąd?”. Osoba, której piłka
zostanie rzucona, musi podać odpowiedź na zadane pytanie. Odpowiedzi uczestników nie mogą
się powtarzać. Kiedy piłka odwiedzi już wszystkich
uczestników, krótko podsumuj to, co zostało wymienione, i przedstaw dzieciom temat zajęć. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, skąd bierze się prąd. Spróbujcie wymienić jak najwięcej typów elektrowni
(węglowa, jądrowa, wodna, wietrzna, słoneczna,
geotermiczna, pływowa).
Następnie zagrajcie w „Iskierkę”. Uczestnicy
chwytają się za ręce, jedna osoba ściska za rękę siedzącego obok kolegę lub koleżankę, a on lub ona
przekazuje uścisk dalej, aż „iskierka” zatoczy koło.
To, w jaki sposób przechodziła „iskierka”, obrazuje, jak przepływa prąd z elektrowni do naszych
urządzeń elektrycznych.
Zrób burzę mózgów dotyczącą tego, w jaki sposób powstaje prąd w elektrowniach. Jeśli uczestnicy
będą mieli problem, w skrócie wytłumacz im, jak
wygląda ten proces. Dobre odpowiedzi zapisuj na
flipcharcie/tablicy. Zastanówcie się wspólnie, jakie

konsekwencje dla przyrody ma korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz jakie rodzaje elektrowni
są najbardziej przyjazne dla środowiska. Na koniec
rozdaj quiz (jeśli czas na to pozwoli, możesz podzielić dzieci na dwie grupy i zagrać w quiz drużynowy – wygrywa ta drużyna, która zdobędzie
więcej punktów). Omów dokładnie każde pytanie,
co pozwoli podsumować i uporządkować zdobytą
już wiedzę.
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1. Który sposób gotowania wody jest bardziej energooszczędny?
a) w czajniku elektrycznym,
b) w czajniku tradycyjnym (na gazie).
2. Ile procent energii można zaoszczędzić, gotując pod przykryciem?
a) 30%,
b) 5%.
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3. Która żarówka jest bardziej energooszczędna?
a) świetlówka energooszczędna,
b) żarówka LED.
4. Który rodzaj ogrzewania pomieszczeń jest bardziej oszczędny?
a) centralne,
b) elektryczne.
5. Czy wyciąganie ładowarek po naładowaniu telefonu ma znaczenie?
a) tak,
b) nie.
6. Która klasa energetyczna sprzętów elektrycznych jest bardziej oszczędna?
a) A+++,
b) C.
7. Która odpowiedź jest bliższa prawdy?
a) 98% energii w Polsce pochodzi z elektrowni węglowych,
b) w Polsce mamy 25% energii pochodzącej z elektrowni wodnych i wiatrowych.
8. Czy nasze: telewizor, komputer stacjonarny, kino domowe zużywają prąd,
kiedy są wyłączone?
a) nie,
b) tak.
9. Czy spalanie węgla zanieczyszcza środowisko?
a) nie,
b) tak.

Poprawne odpowiedzi: 1-b; 2-a; 3-b; 4-a; 5- a; 6-a; 7-a; 8-b; 9-b.
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Jak powstaje
jedzenie?

Cele szczegółowe:
• zrozumienie, w jaki sposób produkowane jest
jedzenie,
• pokazanie, jak skomplikowany jest łańcuch produkcyjny,
• zwrócenie uwagi na to, ile wody i innych surowców jest potrzebnych do tego, żeby w sklepach
było jedzenie w znanej nam formie,
• uświadomienie, jak proces produkcyjny wpływa
na przyrodę i ludzi.
Grupa wiekowa:
uczniowie klas III–VI szkoły podstawowej.
Optymalna liczba uczestników:
6–24.
Czas trwania:
60 min.
Potrzebne materiały:
ksero schematu produkcji jedzenia (załącznik nr 1)
dla każdego dziecka, papier flipchartowy, kolorowe
kredki/ pisaki.
Opis ćwiczenia:
przedstaw dzieciom temat warsztatów. Powiedz, że będziecie wspólnie zastanawiać się nad tym, skąd w naszych domach bierze się jedzenie. Zróbcie burzę mózgów. Podczas dyskusji spróbujcie stworzyć schemat
etapów produkcji, przez jakie przechodzi jedzenie.
Możecie oprzeć się na wybranym przez siebie przykładzie (np. chleb: nasiono, sadzenie, podlewanie, nawożenie, zbiór, przechowywanie, transport do młyna,
mielenie, transport do piekarni, pieczenie, transport
do sklepów, zakup, transport do domu, konsumpcja).
Zwróć uwagę na to, co znajduje się w łańcuchu produkcyjnym, jakie surowce są potrzebne, jakie zasoby
są wykorzystywane itd., tak aby schemat był jak najbardziej szczegółowy.
Rozdaj dzieciom kopie załącznika nr 1 (s. 78)
i porównajcie je z wypracowanymi przez was schematami. Podziel dzieci na trzy grupy. Rozdaj wszystkim
grupom kartki flipchartowe i zestaw pisaków/kredek.
Zadaniem każdej grupy będzie narysowanie plakatu
przedstawiającego wszystkie wymienione przedmioty,
surowce, zasoby i skutki dla środowiska oraz ludzi,
o których często się nie myśli – czyli to, co zwykle nie

jest brane pod uwagę podczas kupowania produktów
spożywczych w sklepach. Daj uczestnikom na to 15
minut.
Poproś grupy o przedstawienie ich pracy. Następnie zapytaj dzieci, czy u nich w domu marnuje się jedzenie. W oparciu o plakaty porozmawiajcie o tym,
ile i czego – poza samym pożywieniem – zostało przy
okazji zmarnowane i jakie to miało skutki dla środowiska naturalnego. Na koniec zastanówcie się, w jaki
sposób można uniknąć marnowania jedzenia (robić
mniejsze zakupy, mrozić potrawy, nakładać mniejsze porcje, nie kupować na zapas, podczas zakupów
zwracać uwagę na daty ważności, planować domowe
menu, zanim się pójdzie na zakupy, robić przetwory
itp.).
Garść faktów
Woda: 1 kromka chleba = ok. 48 litrów wody, czyli prawie 10 dużych butelek!
Transport: w skali światowej transport odpowiada
za 20% emisji CO2.
Samochodowe silniki spalinowe to emisja tlenków
siarki, tlenków azotu, pyłów i toksyn, łatwo przyswajalnych metali ciężkich, węglowodorów. Czynniki te
odpowiadają za kwaśne deszcze, smog, zapadanie na
bronchit, choroby płuc i oskrzeli, choroby serca i nowotwory.
Strona poświęcona tematyce zmian klimatycznych: http://www.klimatdlaziemi.pl/
Informator dotyczący zużycia wody, wydany przez
Komisję Europejską: http://www.generationawake.
eu/pl/przewodnik-konsumenta/poradnik-dotyczc485cy-wody/
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Quiz:

scenariusz:

Cel ogólny:
zapoznanie z podstawowymi kwestiami związanymi
z produkcją żywności, pokazanie powiązań z wykorzystaniem surowców, zasobów naturalnych, procesu
produkcyjnego.

Załącznik nr 1

scenariusz:

Cel ogólny:
zapoznanie z podstawowymi kwestiami dotyczącymi problematyki wody.

Ziemia,
woda i ludzie

Cele szczegółowe:
ćwiczenie ma przedstawić sytuację wodną na
świecie, m.in. to, jakie znaczenie dla życia ludzi ma
poziom dostępu do wody, oraz to, jak swoimi codziennymi decyzjami wpływamy na ilość dostępnej
wody pitnej na świecie.
Grupa wiekowa:
uczniowie klas I–VI szkół podstawowych i starsi.
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Czas trwania:
90 min.
Potrzebne materiały:
plansze z rysunkami szklanek, kredki lub pisaki
(3 kolory), kartki A4 (np. jednostronnie zadrukowane), papier flipchartowy, markery (3 kolory).
Opis ćwiczenia:
przedstaw dzieciom cel zajęć, ich czas trwania i przebieg. Podziel uczestników na trzy grupy i poproś,
aby każda grupa wymyśliła jak najwięcej odpowiedzi na następujące pytania (w określonym czasie,
który ustalisz):
Grupa I: Z czym wam się kojarzy woda?
Grupa II: Do czego używacie wody?
Grupa III: Gdzie znajduje się woda?
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•
•
•

Czy wiecie, że ludzki organizm w 60%–
70% składa się z wody?
Czy wiecie, że woda na Ziemi potrzebna
jest nie tylko ludziom? Kto lub co jeszcze
jej potrzebuje i do czego?
Czy wiecie, ile wody jest na Ziemi?

Wspólnie zapiszcie odpowiedzi na kartkach A4,
osobno dla każdej grupy, lub na planszy flipchartowej i powieście w widocznym miejscu sali, w której odbywają się zajęcia. To ważne, ponieważ praca w grupach jest punktem wyjścia do dyskusji na
temat znaczenia wody dla życia na Ziemi i będzie
przydatna w dalszej części zajęć.
Po spisaniu odpowiedzi danej grupy pozostali
uczestnicy mogą dodawać do listy swoje skojarzenia,
jeśli odpowiedzi się nie powtarzają. Jeżeli w grupie
są dzieci, które jeszcze nie potrafią płynnie czytać
i pisać, podziel uczniów na grupy, a pomysły samodzielnie zapisz na planszy papieru flipchartowego.

Ćwiczenie w grupach:
podziel dzieci na grupy, np. czteroosobowe, rozdaj
plansze i kolorowe kredki lub pisaki.
Zadaniem każdej grupy jest oszacowanie, ile
spośród wody na Ziemi to woda słona, słodka i ile
wody jest zdatnej do picia.
Plansza przedstawia 100 szklanek, z których
97,5 szklanki to woda słona. Woda słodka zajmuje
2,5 szklanki podzielone w następujący sposób: 1,5
szklanki + 1 szklanka symbolizująca wodę zdatną
do picia, którą możemy wykorzystać.
Wersja łatwiejsza: można też narysować jedną
wielką szklankę z podziałką na 100 części – taki
rysunek łatwiej i szybciej można pokolorować oraz
omówić (załącznik nr 3).
Po dyskusji przejdź do omówienia prac poszczególnych grup i przedstaw prawidłową odpowiedź.

Omówienie zadania – pytania pomocnicze
do dyskusji:
• Czy wiecie, że bez wody nie byłoby możliwe życie na Ziemi? Dlaczego tak się dzieje?

Czy wiecie, skąd się bierze woda na Ziemi?
Omów z dziećmi kwestię zamkniętego obiegu
wody na Ziemi i wynikający z tego fakt, że ilość
wody na naszej planecie jest ograniczona.
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Optymalna liczba uczestników:
5–25 osób.
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Pytania do uczestników:
jak myślicie, czy w Polsce mamy tyle wody, że nie
musimy dbać o jej oszczędzanie? Czy może się zdarzyć tak, że nie będziemy mogli zużywać tyle wody,
ile mamy ochotę (np. zabraknie jej do podlewania roślin, mycia samochodów, a może również
do podstawowych potrzeb, takich jak mycie czy
picie)? Ilość wody dostępnej w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1500m3 na rok, czyli
36% średniej europejskiej (dane: GIOS).
Praca indywidualna lub grupowa (w zależności
od wieku dzieci):
zastanówcie się i wymyślcie jak najwięcej sposobów na oszczędzanie wody na co dzień. Zapiszcie
pomysły na kartkach A4 lub planszy flipchartowej.
Możliwe, że konieczna będzie korekta odpowiedzi
lub ich dopełnienie.
Jak myślicie, skoro woda potrzebna jest wszystkim ludziom, zwierzętom i roślinom, to czy na
Ziemi jest jej tyle, że każdemu wystarczy na zaspokojenie wszelkich potrzeb? Skoro ilość wody
na naszej planecie jest ograniczona, to znaczy, że
może jej nie starczyć dla wszystkich? Dla kogo jest
to największe zmartwienie? Gdzie obecnie na świecie występują problemy z dostępem do wody?
Ćwiczenie z mapą:
na którym kontynencie występują największe problemy z dostępem do wody pitnej? Podajemy i wyjaśniamy prawidłowe odpowiedzi: w Azji (56%,
przyczyny to: gęstość zaludnienia, intensywne rolnictwo, lokowanie przemysłu, zmiany klimatu),
w Afryce (38%, przyczyny: geograficzne, polityczne, wydobycie surowców) i na pozostałych kontynentach (6%).
Omówienie:
czy to, że problemy z dostępem do wody występują głównie w Azji i Afryce, dotyczy tylko tych
ludzi, którzy muszą zmagać się z trudnościami bezpośrednio? Jak my swoimi codziennymi decyzjami
wpływamy na ilość wody na Ziemi i w konkretnych regionach? Dyskutujemy o tym, ile faktycznie
wody zużywamy i gdzie ona się znajduje.

Ćwiczenie: „Jak bardzo mokre są nasze rzeczy?”
Potrzebne materiały:
nożyczki, pudełko (ew. koszyczek/kapelusz/woreczek) do losowania, wydrukowany załącznik nr 1.
Przed zajęciami potnij wzdłuż linii wydrukowaną
w tabeli listę produktów i listę zużycia wody, całość
włóż do pudełka.
Opis ćwiczenia:
ćwiczenie można przeprowadzić na różne sposoby,
w zależności od dynamiki grupy i jej liczebności.
Można poprosić, aby uczestnicy całą grupą zastanowili się, ile wody potrzeba do otrzymania danego produktu, i poprawnie dopasowali obie kolumny. Można też rozlosować karteczki dla każdego
z uczestników i poprosić, aby uczniowie przedyskutowali, ile wody zużywa się do otrzymania danej rzeczy, a następnie dobrali się w pary (uczestnik, który wylosował karteczkę z nazwą produktu,
oraz uczestnik, który wylosował karteczkę z liczbą
litrów wody potrzebnych do jego otrzymania).
Omówienie:
policzcie, ile par dobrało się poprawnie. Czy to
było łatwe czy trudne ćwiczenie? Dlaczego trudno było oszacować zużycie wody? Dlaczego nie zastanawiamy się nad tym, ile zużywamy wirtualnej
wody zawartej w naszych przedmiotach? Na podstawie informacji zawartych w części merytorycznej publikacji omów z uczestnikami pojęcie śladu
wodnego.
Inspiracje:
scenariusz „Skąd się biorą nasze rzeczy?”, połączenie z tematyką odpowiedzialnej konsumpcji i procesu produkcyjnego rzeczy.

Załącznik nr 1

Produkt:

Ilość wody zużytej i zanieczyszczonej
koniecznej do uzyskania danego produktu

1 jajko

196 litrów

1 kilogram kapusty/sałaty

237 litrów

1 kilogram ziemniaków

287 litrów

1 kilogram ogórków

353 litry

1 kilogram pomarańczy

560 litrów

1 kilogram bananów

790 litrów

1 kilogram jabłek

822 litry

1 kilogram cukru (z buraków cukrowych)

920 litrów

1 litr mleka

940 litrów

1 kilogram kukurydzy

1222 litry

1 kilogram chleba

1608 litrów

1 kilogram makaronu (pasta)

1849 litrów

1 kilogram ryżu

2497 litrów

1 kilogram orzeszków ziemnych (w łupinach)

2782 litry

1 kilogram oliwek

3015 litrów

1 kilogram sera

3178 litrów

1 kilogram drobiu

4325 litrów

1 kilogram wieprzowiny

5988 litrów

koszulka T-shirt

2500 litrów

dżinsy

10 000 litrów

1 kilogram wołowiny

15 415 litrów

1 kilogram czekolady

17 196 litrów

komputer

160 000 litrów

Źródło: waterfootprint.org
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Ciekawostka: czy wiecie, że pijemy tę samą
wodę, którą piły dinozaury? Dla zobrazowania
zjawiska można wykorzystać planszę i informacje
zawarte w części teoretycznej publikacji (załącznik
nr 2).

załącznik nr 3
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załącznik nr 2
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Jak odpowiedzialnie
kupować?
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Zabawa w detektywa
– na tropie produktów
i opakowań

Cel ogólny:
zaznajomienie dzieci z tym, jakie informacje mogą
się znaleźć na opakowaniach kupowanych przez
nas przedmiotów i jak mogą je odczytać oraz jakie
wnioski da się z nich wyciągnąć.
Cele szczegółowe:
• kształtowanie krytycznego myślenia,
• wyrobienie podstaw krytycznego myślenia
konsumenckiego: znajomość zmiennych,
jakimi można się kierować podczas zakupów (nie tylko cena, ale m.in. certyfikaty,
miejsce pochodzenia produktu).
Grupa wiekowa:
dowolna.
Optymalna liczba uczestników:
12.
Czas trwania:
60 min.
Potrzebne materiały:
różnego rodzaju odpady (głównie opakowania),
ksero załącznika nr 1.

nówcie się, jakiego rodzaju są to odpady, dlaczego
stały się śmieciami, skąd pochodzą i jak długie było
ich „życie”. Pomyślcie np., czy są to odpady opakowaniowe, czy kartki, które były potrzebne tylko
przez chwilę, a może złamana kredka?
Ułóżcie śmieci w jednej linii – tak, żeby można było im łatwo nadać numerki. Podziel dzieci
na grupy minimum trzyosobowe i każdej grupie
daj kartę pracy (załącznik nr 1). Im więcej pojawi
się pomysłów i inspiracji, tym lepiej. Przeznacz na
pracę 10 min.
Omówcie wspólnie pytania (karta pracy, załącznik nr 1), niech dzieci wymienią się pomysłami.
W rozdziale Odpowiedzialna konsumpcja (s. 43)
znajdziesz informacje na temat opakowań i kwestii
z tym związanych.
Pamiętaj:
„Refuse what you do not need. Reduce what
you do need. Reuse what you consume. Recycle
what you cannot Refuse, Reduce or Reuse, and
Rot (Compost) the rest”.
„Odmów tego, czego ci nie trzeba. Zmniejsz
ilość tego, czego potrzebujesz. Użyj ponownie
tego, czego już raz użyłeś. Odzyskuj to, czego nie
da się już użyć. Ogranicz lub ponownie wykorzystaj albo kompostuj resztę”.
Omówienie:
Co możemy z tym zrobić?
Zastanówcie się wspólnie, czy podczas zakupów
możemy podejmować decyzje w taki sposób, by
mieć wpływ na to, ile opakowań przynosimy do
domu. Pamiętaj, że statystycznie co piąty śmieć
w naszym koszu to opakowanie. Zastanówcie się,
co możemy zrobić, aby to zmienić.
Inspiracje:
więcej pomysłów i ćwiczeń można znaleźć m.in.
w materiałach edukacyjnych wydanych przez Polską Zieloną Sieć w ramach projektu „Akademia
3R” na stronie: http://www.ekonsument.pl/p34_
zasada_3r.html.
Inspiracje dotyczące upcyclingu (przerabianie
starych rzeczy na coś nowego) można znaleźć m.in.
na portalu: http://www.pinterest.com, wpisując
w wyszukiwarkę hasła: upcycling i DIY.

Załącznik nr 1

Które z tych odpadów można
jeszcze jakoś wykorzystać,
przerobić?

Które odpady mogłyby jeszcze
raz nadać się do użycia (ponownego użycia)?
gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

scenariusz:

Które odpady były zbędnymi
opakowaniami (nie były konieczne przy zakupach)?

Które mogłyby być zastąpione
przez inne opakowania, bardziej
przyjazne środowisku?

Opis ćwiczenia:
przed rozpoczęciem zajęć rozrzuć po sali śmieci.
Na początku zajęć poproś dzieci, aby pomogły ci
posprzątać ten bałagan. Ułóżcie śmieci na jednej
kupce i zabawcie się w detektywa. Wspólnie zasta-
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Problematyka
głodu

2. Na świecie produkuje się mnóstwo żywności. Naukowcy obliczają, iż jest jej tyle, że
mogłaby wyżywić ponad 12 mld ludzi. Jednak bogaci konsumenci marnują jej bardzo
dużo. Rocznie na całym świecie to:
a.
10 mln ton,
b.
1 mld ton,
c.
2 mld ton.

Omówienie:

Obecnie na świecie głoduje 800 mln ludzi, a kolejne 2 mld to osoby niedożywione. Zmniejszenie liczby głodujących to pierwszy z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju zawartych w Deklaracji
Milenijnej, czyli postanowieniach światowej społeczności dotyczących konieczności poprawy warunków życia na świecie.
4. Wśród wszystkich ludzi cierpiących głód
i niedożywionych największa grupa to
mieszkańcy:

a)
b)
c)

gl obal nie – l okal nie – aktyw n ie

Omówienie:

Quiz
Wybierz prawidłową odpowiedź, sprawdź się!
1. Pojęcie „bezpieczeństwo żywnościowe”
oznacza, że:
a)
żywność, którą możemy kupić,
nadaje się do spożycia przez ludzi, ponieważ na wszystkich etapach jej produkcji
zachowane były wysokie standardy czystości,
b)
żywność, którą możemy kupić,
jest pozbawiona konserwantów, polepszaczy smaku, zapachu i innych składników
potencjalnie szkodliwych dla zdrowia,
c)
żywność niezbędna dla całej
ludzkości pozostaje w ilości wystarczającej
przez cały czas, nie jest ograniczana i ma
wartości odżywcze odpowiednie do utrzymania życia i zdrowia.
Omówienie:

Pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego często jest
mylone z pojęciem bezpiecznej żywności. To ważne, żeby dbać o dobrą jakość naszej żywności, ale
bezpieczeństwo żywnościowe (ang. food security) to
posiadanie wystarczającej ilości dostępnej żywności
dla całej ludności w każdym czasie, aby podtrzymać życie ludzkie. Żywność musi być dostępna,
czyli nikt nie powinien ograniczać jej podaży, a jakość powinna być adekwatna do potrzeb ludzkiego
organizmu. Mimo że na świecie jest produkowana
żywność w wielkiej ilości, to nie każdy ma do niej
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To, że możemy na bieżąco kupić w sklepie niemal wszystko, co nam się zamarzy, sprawia, że nie
przejmujemy się tym, że często kupujemy za dużo
i niepotrzebnie.
Czy zastanawialiście się, że otrzymanie wszystkich naszych codziennych artykułów spożywczych
wiąże się m.in. z koniecznością:
• wytężonej pracy rolników na całym świecie,
• zużycia środków ochrony roślin i nawozów,
które obniżają jakość wody niezbędnej do życia wszystkich organizmów na Ziemi,
• coraz intensywniejszej eksploatacji zasobów
naturalnych, np. węgla kamiennego, z którego
elektrownie wytwarzają prąd, i ropy naftowej,
dzięki której mamy sprawny transport i wszelkie plastikowe opakowania.
Na całym świecie w ciągu roku marnuje się
2 mld ton żywności, w Unii Europejskiej jest to
rocznie 90 mln ton, a w Polsce 9 mln ton! Ze
wszystkich krajów UE zajmujemy niechlubne piąte miejsce, zaraz po Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Francji i Holandii.
Czy zastanawialiście się, gdzie produkowana
jest nasza żywność? Bardzo często pochodzi z odległych miejsc na świecie. Sprawia to, że codziennie
jesteśmy powiązani z mieszkańcami innych krajów,
z których sprowadzamy nasze jedzenie. Swoimi decyzjami wpływamy na własne życie, życie innych
ludzi na Ziemi i na stan środowiska naszej planety.

3. Na świecie żyje obecnie ponad 7 mld ludzi,
z których codziennie cierpi głód:

a)
b)
c)

co dziewiąta osoba,
co dwudziesta osoba,
co setna osoba.

Afryki,
Azji,
Ameryki Południowej.

Omówienie:

Kontynent, na którym jest najwięcej, bo prawie 2/3 głodujących i niedożywionych, to Azja,
głównie Azja południowo-wschodnia, czyli takie
kraje, jak: Chiny, Bangladesz, Pakistan, Indie i Indonezja. W Afryce mieszka ok. 1/4 głodujących
i niedożywionych, głównie na obszarze Afryki
Subsaharyjskiej i Afryki Środkowej.
•
•
•
•
•
•

•

5.

Przyczyny głodu i niedożywienia to głównie:
wzrastające ceny żywności, nasion i maszyn
rolniczych,
wojny i konflikty zbrojne,
susze,
zanieczyszczenie wód,
zahamowanie możliwości rozwoju lokalnych
rolników,
zagrabianie terenów rolniczych w krajach globalnego Południa przez wielkopowierzchniowe plantacje monokulturowe, których właścicielami nie są lokalni rolnicy, a rośliny tam
uprawiane nie służą wyżywieniu tamtejszej
ludności,
zbyt niskie zarobki mieszkańców krajów globalnego Południa, które nie pozwalają na zakup żywności w wystarczającej ilości i mającej
odpowiednią jakość.
Odpowiedzialna konsumpcja to:
a)
kupowanie zdrowej żywności,
b)
planowanie zakupów tak, żeby
kupić najtańszą żywność i zaoszczędzić jak
najwięcej pieniędzy,
c)
świadome zakupy wszystkich
naszych rzeczy, gdy bierzemy pod uwagę

to, skąd one pochodzą, z czego i w jaki sposób zostały wyprodukowane.
Omówienie:

Obecnie na świecie istnieją bardzo duże różnice
w dostępie do wszelkich dóbr. Biedni coraz szybciej biednieją, a bogaci coraz bardziej się bogacą.
Jednocześnie bogaci coraz mniej dbają o to, co
mają, i nie szanują swoich rzeczy, myśląc, że pieniądze pozwolą im na kupienie wszystkiego, na co
usiłują namówić ich producenci.
Odpowiedzialna konsumpcja to świadome
zakupy wszelkich naszych dóbr, podczas których
bierzemy pod uwagę skutki naszych decyzji o zakupie i używaniu. Zakupy odpowiedzialne mają
na celu ograniczenie negatywnego wpływu naszych
zachcianek na warunki życia i pracy innych ludzi
i degradację środowiska naturalnego. Decyzją każdego z nas jest to, jak żyjemy obecnie i co pozostawimy po sobie.
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równy dostęp. Najczęściej w krajach globalnego
Południa ludzie cierpią głód i niedożywienie.

Podsumowanie:

1–2 poprawne: Słabo orientujesz się w sytuacji,
z jaką zmaga się współcześnie ludzkość, ale nie
martw się! To się da zmienić! Zainteresuj się tym,
jak zależysz od innych i jak na nich wpływasz. Jeśli będziesz wiedzieć, jak wygląda sieć globalnych
współzależności, to nie dasz się złapać na haczyk
żarłocznych producentów i ich reklam. Świat nie
kręci się wokół telewizji. Odwiedź strony poświęcone edukacji globalnej i zmień swoje życie.
3–4 poprawne: Dobrze! Orientujesz się w sytuacji
żywnościowej na świecie. Czy jednak wiesz, co
sprawia, że ta sytuacja wygląda właśnie tak, a nie
inaczej? Wszystko jest ze sobą powiązane, a odkrywanie, jak to działa, jest niesamowitą przygodą.
Odwiedź strony poświęcone edukacji globalnej,
dowiedz się więcej i pochwal się innym swoimi odkryciami.
5 poprawnych: Brawo! Twoja wiedza dotycząca sytuacji żywnościowej jest imponująca. Jednak jest
to tylko czubek góry lodowej globalnych współzależności. Każdy z nas wpływa swoimi codziennymi
decyzjami na los innych ludzi i całą naszą planetę. Skoro wiesz dużo, dowiedz się jeszcze więcej
i działaj na rzecz lepszej przyszłości. Przekaż dalej
swoją wiedzę i niech twoje pozytywne nastawienie
udzieli się innym. Razem możemy więcej! A jeśli
potrzebujesz wsparcia, odwiedź strony poświęcone
edukacji globalnej. Powodzenia, trzymamy kciuki!
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Poprawne odpowiedzi: 1-c; 2-c;3-a; 4-b; 5-c.

scenariusz:

Chcesz wiedzieć więcej? Nie chcesz być bezwolnym robotem? Odwiedź strony organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną:

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak:
http://etyczne.pl/
Fundacja Edukacja dla Demokracji: http://eglobalna.edu.pl/
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie: http://
ekonsument.pl/
Polska Zielona Sieć – Globalne Południe:
http://globalnepoludnie.pl/
Portal Ziemia na Rozdrożu: http://ziemianarozdrozu.pl/
Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/
Centrum Edukacji Obywatelskiej: www.ceo.
org.pl/pl/globalna/
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”:
www.globalna.edu.pl/
Instytut Globalnej Odpowiedzialności: http://
igo.org.pl/
Fundacja Afryka Inaczej: http://www.fundacja.afryka.org/
Polska Akcja Humanitarna: http://pah.org.pl/
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•

załączniki do gry
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Załącznik 2
Załącznik 1
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n o tat k i
Załącznik 3

certyfikat

lista zakupów
marchewka

czekolada

czekolada

herbata

herbata

kredki, zeszyt

kredki, zeszyt

ryby

ryby

lista zakupów
marchewka

certyfikat

lista zakupów
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czekolada

herbata

herbata
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kredki, zeszyt

ryby

ryby

— 92 —

certyfikat
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lista zakupów
marchewka

certyfikat
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– socjolożka. Absolwentka socjologii na UJ. Od 2009 r. zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją
globalną. Certyfikowana trenerka z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów i dzieci. Współautorka projektów edukacyjnych dotyczących edukacji globalnej, realizowanych
przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak w latach 2010–2014, oraz współorganizatorka szkoleń finansowanych przez MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

