Ki dönti el,
hogy milyen halat eszel

(

A túlhalászat drámai változásokat okozott a kékúszójú tonhal
populációiban, egyes területeken a kihalás szélére sodorva
a fajt. Az Atlanti-óceán nyugati részének tonhal populációja
90 százalékkal csökkent az 1970-es évek óta, nagyrészt
a halászatnak köszönhetően. Ilyen mértékű halászat mellett
a szaporodóképes tonhalak teljesen eltűnhetnek 2012-re.

?

Az elkövetkező populációk méretére vonatkozó becslések azt
mutatják, hogy a halászat jelenlegi mértéke nem tartható fenn.
Tovább rontja a képet, hogy évente több ezer tengeri madár,
jelentős mennyiségű cápa és teknős esik áldozatául
a kékúszójú tonhalat célzó ún. fenékhorgos halászatnak.

A döntés a tiéd
Mindig győződj meg róla, hogy a pizzádon,
a salátádban, vagy a szusidban lévő tonhal nem
a kihalás szélére sodort kékúszójú fajtához tartozik!

Inkább rendelj valami mást!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el,
hogy milyen k legyen a sírunkon

(

A világon a természetes kövek 10 %-a Indiából származik. Ausztriában például
a felhasznált gránit egyharmada és minden negyedik sírkő Indiából érkezik.
Több mint 1 millió indiai dolgozik rossz körülmények között kőbányákban.
A bányagépek hiánya és a rengeteg por miatt a munka valóságos kínszenvedés.
A munkások várható élettartama 40 év, ami 25 évvel kevesebb, mint az indiai átlag.
Sok munkás szilikózistól szenved, ami védőmaszk viselésével elkerülhető lenne.
Egyéb munkalehetőség hiányában a munkások elfogadják az alacsony bérezést
és az embertelen körülményeket. Még gyerekek is dolgoznak kőbányákban,
hogy támogathassák családjaikat.

?

A döntés a tiéd
A Xertifix egy olyan kezdeményezés, amely
az indiai bányákat a jobb munkakörülmények
biztosítására kényszeríti. Jelenleg Ausztriában,
Németországban és Svájcban működik.

Támogathatod az indiai bányászokat,
ha hasonló kezdeményezést hozol
létre Magyarországon.

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el,
hogy melyik a megbízható információ

(

Gyakran olyan érzésünk van, hogy napjainkban számtalan megfelelő
információforrás áll a rendelkezésünkre, de ez a benyomás megtévesztő lehet.
Az információ mennyisége nem garantálja egyúttal a minőséget is. Az információ
gyakran egységesített, a fő források a sajtóügynökségek, hivatalos források, vagy
PR ügynökségek, amelyek rendszerint a megrendelő és nem a köz igényeit elégítik
ki. A sajtóban a közvélemény elé tárt információkat sok esetben az adott médium
tulajdonosa határozza meg. A médiatulajdonosi, nagyvállalati és politikai érdekek
sokszor egybeesnek. Mindez nyilvánvalóvá vált az iraki tömegpusztító
fegyverekkel és a sertésinfluenza-járvánnyal kapcsolatos
információáramlás esetében is.

A döntés a tiéd
Mindig próbáld megismerni az általad forrásként
használt médium tulajdonosának lehetséges érdekeit!
Ha teheted, támogasd a tényfeltáró újságírást ösztönző
médiumokat és keress több független forrást!
Vajon kit találsz az információ mögött,
amelyet éppen ezen a poszteren olvasol?

Nézz utána a kiállítást
létrehozó szervezeteknek!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el,
hogy melyik a kedvenc csokid

(

A kakaószedés kemény munka, amelyet sok ezer gyerek végez Nyugat-Afrika
kakaóültetvényein. A szinte elviselhetetlen körülmények között dolgozó
gyerekek nagyrészt Maliból, Burkina Fasóból és Togóból érkeznek.
Szüleik abban a reményben adják el őket emberkereskedőknek, hogy megérkezve
Elefántcsontpartra tisztességes munkát találnak, és keresetüket hazaküldve
segíthetik családjaikat. De amint elválnak a szüleiktől, a fiatal fiúkat éhbérért,
vagy ingyen dolgoztatják. Ezeknek a gyerekeknek nincs esélyük az oktatásban
való részvételre és így a kitörésre sem a szegénységből. Legtöbbjük sohasem
ismeri meg az elkészült termék, a csokoládé ízét.

?

Ezek a problémák nagyrészt a kakaótermelők elégtelen bevételeihez köthetők. A termelők
bevételei azért alacsonyak, mert a nagy csokoládé- és kakaógyárak nem hajlandók lépéseket
tenni a stabil és kielégítő felvásárlási árak biztosítása érdekében.

A döntés a tiéd
Segíts kiegyensúlyozni a kakaótermesztés
rendszerének egyenlőtlenségeit, és vásárolj
Fair Trade termékeket! A Fair Trade egy nemzetközi
ellenőrző és igazoló rendszer, amely biztosítja,
hogy a termelők megfelelő bevételhez jussanak,
és méltó módon tarthassák el a családjukat.

Édesítsd meg a csokid ízét azzal, hogy
olyan terméket veszel, amin
Fair Trade címke szerepel!
További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el,
hogy mivel leped meg a szeretteidet

(

Egy csokor virág mindig szép ajándék. Legalábbis első ránézésre. De ha közelebbről
szemügyre vesszük, már korántsem rózsás a helyzet. Nézzünk néhány “tövist”!
Becslések szerint az európai virágüzletekben kapható virágok egyharmada
olyan távoli országokból származik, mint például Equador, Kenya, India, Kína
és Dél-Korea. Egyes országokban a virágtermesztéssel foglalkozó cégek annyira
alacsony bért fizetnek, ami nem biztosítja a megélhetést a dolgozók számára.
Olyan hazánkban is termő virágok, mint a rózsa és a szegfű hatalmas utat
tesznek meg, míg elérnek hozzád: átrepülik az óceánt, a reptérről kamionok
egy elosztópiacra szállítják őket, ahonnan végül az üzletekbe kerülnek.

?

A virágok világkereskedelme kiszorítja a helyi termesztőket a piacról, a hosszú
távú szállítás révén pedig súlyosan szennyezi a környezetet.

A döntés a tiéd
Támogasd a helyi virágtermesztőket azzal,
hogy hazai termesztésű virágot veszel! Ha teheted,
vásárolj a helyi virágpiacon, vagy ellenőrizd a virág
származási helyét a virágüzletekben, áruházakban!

Egy csokor hazai termesztésű virág
szebb ajándék mindannyiunknak.
Inkább rendelj valami mást!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el,
hogy milyen póló legyen rajtad

(

A legtöbb Európában kapható ruhanemű Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában
készül, olyan országokban, ahol olcsó a munkaerő és alacsonyak a termelési
költségek. A munkások gyakran a túlórák ellenére sem tudják eltartani
a családjukat legyen az alacsony fizetésükből. A munkaszerződések hiánya
és a munkavállalók alacsony iskolázottsági foka miatt a dolgozók nem képesek
megvédeni a jogaikat. A varróüzemek tulajdonosai tiltják a szakszervezetek
alakítását, ezért a munkavállalói jogok nem érvényesülhetnek.

?

A döntés a tiéd
A vásárlók elég erőt képviselnek ahhoz, hogy
megváltozhassanak a munkakörülmények
a varróüzemekben.

Győződj meg róla, hogy a gyártók
felelősséget vállalnak-e
a beszállítóikért!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el, hogy a tányérodra
kerül marhaszelet
tönkreteszi–e az es erd ket

(

Az Amazonas mentén hatalmas területeken pusztítják ki az esőerdőt évente,
hogy legelőket hozzanak létre. A letarolt területeken csak gyenge minőségű fű
terem, legfeljebb öt évig. Miután a terület alkalmatlanná válik állattartásra,
néhány éven belül megkezdődik az elsivatagosodás, és az egykor dús esőerdő
helyén nem marad más, csak homok.

?

Mivel a trópusi marhaállomány erősen fertőzött élősködőkkel, a füves területeket
minden évben felégetik, hogy kiirtsák az élősködőket és új fű nőjön. A felégetések
gyakran kontrollálhatatlanokká válnak és az ép esőerdő területét is érintik, ezzel
drámaian csökkentve a páratartalmat az egész régióban, amelynek egyaránt
pusztító hatása van a megmaradó esőerdőkre és az ott élő vadállományra.

A döntés a tiéd
Te döntöd el, hogy milyen marhasültet eszel.
Az étteremben kérdezd meg a pincért, az áruházi vásárláskor
ellenőrizd a csomagoláson, hogy honnan származik a marhaszelet!
Alacsony minőségű amazóniai marhahúst találhatsz kutyaeledelben is.

Ha teheted, hazai eredetű marhahúst egyél!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el, hogy milyen
játékokkal játsszanak a gyermekeid

(

Az üzletek polcain található játékok nagy része az olcsó munkaerővel rendelkező
országokból származik. A termelés kihelyezése biztosítja a nagyvállalatok számára
a rendkívül alacsony termelési költségeket. A multinacionális játékcégek rövid
szállítási határidőt és alacsony beszállítói árakat akarnak, ezért a beszállítók az
emberi és munkavállalói jogok megsértését normálisnak tekintik számos fejlődő
országban. A munkaidő gyakran meghaladja a napi 16 órát a munkabér viszont
nem éri el azt a szintet, ami lehetővé tenné a munkásoknak, hogy elfogadható
életszínvonalat biztosítsanak a családjuknak. A munkahelyek veszélyesek a rozzant
és régi munkagépek, a mérgező anyagok és a védőfelszerelések hiánya miatt.

?

A döntés a tiéd
Ne játssz az emberi és munkavállalói jogokkal!
A játékoknak, amelyek örömet szereznek
a gyermekeidnek, tisztességes körülmények
között kellene készülniük. Lehetőleg olyan
játékot vásárolj, amit helyi gyártó állított elő
természetes anyagok felhasználásával!

Végül, de nem utolsó sorban te
magad is készíthetsz játékokat.

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el, hogy mi lesz
a mobiloddal, ha már nem használod
Használt elektronikus termékek tonnái kerülnek illegálisan a fejlődő országokba,
az utóbbi években elsősorban Afrikába. A szemétexport egy része illegális,
és minden ellenőrzés nélkül kerül szeméttelepekre. A hegyekben álló elektronikus
hulladék nagy mennyiségű mérgező fémet, ólmot, kadmiumot és higanyt
tartalmaz, veszélyeztetve a környezetet és a helyiek egészségét.

?

A szemétdombokat gyerekek kutatják át rezet keresve a kidobált számítógépekben,
üzenetrögzítőkben, televíziókban, napi néhány dolláros bevétel érdekében. Amikor a szemétdombok hegyekké nőnek, felgyújtják azokat, mérgező anyagokat juttatva a levegőbe.

A döntés a tiéd
Az elektronikai hulladék felelős kezelése érdekében
több dolgot is tehetsz. Csökkented a rád eső e-hulladék
mennyiségét azzal, hogy tudatosan vásárolsz.
A még működő elektronikai eszközöket, amelyeket
nem használsz, eladományozod. A szemétre kerülő
e-hulladékot környezetbarát újrahasznosító telepre viszed.

Soha ne dobd a feleslegessé vált
mobiltelefont, számítógépet, nyomtatót
stb. a kommunális hulladéktárolóba!
További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!

!

(

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt megvalósításához.
A kiállítás szövege a szerzők nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság
nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáér

design & concept: Róbert Szabó - Studio StillSoft © 2010
photo production: Viktor Szemzö © 2010

eu posters 12x.indd 9

9/28/10 8:43 PM

Ki dönti el, hogy mi lesz
a bankban elhelyezett pénzeddel
A bankok haszna abból származik, hogy magasabb kamatért adják kölcsön
a megtakarításaidat, valamint abból, hogy különböző cégekbe és üzletekbe
fektetnek be. Sok bank az olyan nagy hasznot ígérő iparágakba invesztál, amilyen
például a bányászat, a hadiipar vagy az erdőgazdálkodás. Ezen iparágak etikai
normáit gyakran megkérdőjelezik és jó okkal. A haszonszerzés fontosabb
az embereknél, a részvényesek jogai megelőzik a munkások jogait,
a gazdasági érdekek pedig a környezet érdekei elé kerülnek.

?

A döntés a tiéd
A te pénzed a te felelősséged! Ha átláthatóan
működő, etikus bankban helyezed el a pénzed,
akkor támogatod az organikus növénytermesztést,
a fenntartható energiagazdálkodást és az
egészségügyi ellátást, a méltányos kereskedelmet,
a munkavállalók jogait, és pozitív hatással vagy
a globális társadalmi és környezeti folyamatokra.

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Ki dönti el,
hol készüljön a számítógéped

(

Számítógép, mobiltelefon, videokamera, TV – elektronikai eszközök, melyek
szorosan hozzátartoznak mindennapi életünkhöz. Az, hogy mi történik velük
mielőtt megvesszük, vagy miután használtuk őket, már nem kap akkora figyelmet.
Nagy részüket rendkívül rossz körülmények között dolgozó munkások gyártják,
olyan országokban, mint Tajvan, Malajzia vagy Mexikó, ahol olcsó a munkaerő.
Megfelelő védőruházat hiányában a munkások gyakran szenvednek betegségektől,
ugyanakkor alig tudnak megélni a keresetükből.

?

Az elhasznált elektronikai eszközök gyakran illegálisan kerülnek fejlődő országokba
(pl. Ghánába), ahol szennyezik a környezetet és egészségügyi problémákat okoznak
a helyi lakosságnak.

A döntés a tiéd
Nézz utána, milyen lehetőségeid vannak, hogy
ellensúlyozd a globális IT-termelés káros
következményeit! A fogyasztásod ésszerűsítése
és a munkavállalók jogait követelő, a gyártó
országoknak címzett petíciók aláírása lehetnek
az első lépéseid.

!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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Egyszer döntések
változtatják meg a világot.
Mindennapi döntéseink egy része közvetett és gyakran
káros hatással van azok életére, akik a bolygónk tőlünk
távoli pontjain élnek. Viselkedésünk akár kismértékű
változtatásával is javíthatunk mások életkörülményein,
lakjanak Üzbegisztántól az Amazonas-menti
esőerdőkig bárhol a világon.
Számtalan döntésünkkel segíthetünk,
a kiállítás csak néhány példát
mutat be ezek közül.

A döntés a tiéd

!

További izgalmas kérdések és válaszok a

Globális Nevelés Tudásközpontban!
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