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Bevezetés
A kiadvány célja egy olyan oktatási segédlet létrehozása volt, amely segítségével a méltányos
kereskedelem alapelveit a hagyományos iskolai tanórák sorába könnyedén beilleszthetjük.
Ennek érdekében a feladatok úgy lettek kialakítva, hogy egy egyszerû tanteremben, frontális vagy
kiscsoportos foglalkozások keretében az egész osztály számára kivitelezhetôek legyenek. A témák a 45-90
perces iskolai órák mindegyikéhez kapcsolhatóak, így alkalmasak a történelem, a földrajz, környezetismeret,
irodalom, osztályfônöki órákon, stb. való feldolgozásra, iskolai szakkörök, táborok, illetve tematikus iskolai
napok programjába (Föld Napja, Egészség Nap) is beilleszthetôek.
Ezen foglalkozás-gyüjtemény - a fiatalok oktatása által - a fenntarthatóság irányelveit kívánja tudatosabbá
tenni a problémák közötti összefüggések szélesebb körben való megismertetésével. A tanulóknak alkalmuk
nyílik arra, hogy interaktív módon szerezzenek tudást azokról a kevéssé kimondott, ám mindennapi életünket
érintô globális, környezetvédelemi problémákról, amelyeket a gazdaság, a társadalom és a kultúra területén
tapasztalunk. Hiszen az emberiségnek soha nem látott méretû, összetett problémákkal kell szembenéznie.
Ezek a problémák azonban a globalizáció nem tôlünk független vetületei, hanem emberi döntések és tettek
eredményei. Olyan tetteké, amelyek a világ bármely pontján élô embertársainkra, sôt a teljes élôvilágra
hatással vannak. Így a mi tevékenységeink is hozzájárulnak a globális problémák létrejöttéhez, akár azzal,
hogy egy gyermekmunkával készült cipôt, vagy a környezetet pusztító módon termesztett kávét veszünk.
Ezen problémák kiindulópontja általában a termelésben, vagyis a fogyasztásban rejlik, ezért máshogy kell
a világot „fogyasztanunk”, ha jobbá akarjuk tenni. Igen ám, de valljuk be, nehéz követni, honnan származik
vagy, mit is tartalmaz pontosan mindaz, amit megveszünk.
A fentebb felvetett problémák feldolgozásához olyan foglalkozásokra invitáljuk a 10-18 éves fiatalokat, melyek
fókuszában minden társadalomra, országra, földrészre kiterjedô, a Földünket érintô helyzetrôl van szó:
Az élelemhez való jog és a megfelelô táplálkozás jelentôsége világszerte.
Az életstílus, az élet minôsége, valamint a táplálkozás összefüggései a világ egyes országaiban.
Beszélgetés az éhezés problémájáról és azokról a világszerte zajló folyamatokról, amelyek
a leginkább elmélyítik ezt a problémát.
A világ északi és déli fele közötti egyenlôtlenségek.
A gazdasági fogalmak tükrében a nyersanyagok és az erôforrások egyenlôtlen elosztása.
A világkereskedelem folyamatai, valamint ezek szociológiai és gazdasági következményei.
A termelés és élelmiszerfogyasztás kapcsolata.
A termelést irányító mechanizmusok megismerése, a világ élelmiszerfogyasztása
és az élelmiszerek elosztása.
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Tudatos magatartás és felelôsségvállalás annak érdekében, hogy minden ember
hozzájuthasson az erôforrásokhoz.
Mindennapi praktikák, melyek segítségével a méltányos kereskedelem alternatívái révén
megakadályozhatjuk az emberek és a Föld erôforrásainak egyre fokozódó kizsákmányolását.
A biodiverzitás jelentése.
Kiindulási pont: a rizs, mint szimbolikus termék megismerése, amelynek segítségével meghatározzuk
a biodiverzitás fogalmát, mint a biztosítékot arra, hogy az egyes társadalmak ugyanolyan minôségû életet
élhessenek, hiszen a föld erôforrásainak mértéktelen kiaknázása az ökoszisztéma egyensúlyát tekintve
visszafordíthatatlan következményekkel jár.

A segédlet feladatainak alapötletei részben, vagy egészben az Anthropolis Egyesület Globalizációs
Túlélôkönyv Középiskolásoknak c.1 kiadványából, a Magosfa Alapítvány Fogyasztó kúra c.2 modulgyûjteményébôl, valamint a Zöld-Híd Alapítvány Globális nevelés c.3 oktatócsomagjából származnak,
valamint néhány feladat Andrea Caccìa, Alessia Bordo, Ombretta Sparacino, Laura Prinzi:
Diritto al cibo c.4 könyvébôl lett fordítva.
Ezúton is köszönet nekik a méltányos kereskedelem elveinek közvetítéséért,
az oktatási programjukba való beillesztéséért!
Végezetül pedig a kiadvány fô célja tehát rávezetni és érzékenyebbé tenni a diákokat arra, hogy ne csak
a közvetlen környezetük perspektívájában gondolkodjanak, hanem Földünk lakójaként tudatosan éljenek,
és magukévá tegyenek egy felelôsségteljesebb magatartást, amelyet a méltányos kereskedelem elvein
keresztül, csakis az oktatás által alakíthatunk át nem csupán a felelôs állampolgárrá nevelés keretében,
hanem mindennapi cselekedeteink során is.
Sok sikert kíván a munkához
a Védegylet Egyesület méltányos kereskedelem munkacsoportja

1 Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak. Szerkesztette: Barta Géza, Blahó Györgyi. Anthropolis Egyesület, 2007
A továbbiakban Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak.
2 Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról. Szerkesztôk (és egyes modulok
szerzôi): Neumayer Éva, Zentai Kinga, további szerzôk: Fehér Csaba Endre, Fehér Emma, Kovács Bence, Monokiné
Székely Zsuzsa, Tomcsányi Zsófia, Újszászi Györgyi, Vásárhelyi Judit. Magosfa Alapítvány, 2010
A továbbiakban Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról.
3 Globális nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez. Szerkesztette: Berecz Ági;
az I., II., IV. fejezeteket írta: Victor András. Zöld-Híd Alapítvány, 2006
A továbbiakban Globális nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez.
4 Diritto al cibo. Percorsi didattici. Scuola elementare. Szerkesztette: Andrea Caccìa.
Scuola media inferiore. Szerkesztette: Alessia Bordo, Ombretta Sparacino.
Scuola media superiore. Szerkesztette: Laura Prinzi. Ctm altromercato 2008
A továbbiakban Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Óravázlatok
I.
Létszám: 30 fô
Korosztály: 17-18 év
Idôtartam: 45 perc
Téma: Alapvetô szemléletformálás
a fogyasztás területén
Feladatok:
1, Igen - Nem kérdések
2, A Tudatos Vásárló 12 pontja
3, Védjegypárosító
4, Egy tábla csoki ára
+ feladat
5, Hol gyártják?

IV.
Létszám: 8-10 fô
Korosztály: 18-25 év (érettségi után OKJ-s
képzésen részt vevôknek)
Idôtartam: 90 perc
Téma: Alapvetô szemléletformálás,
a méltányos kereskedelem alapjai
5 perc
20 perc
5-10 perc
5-10 perc
20 perc

II.
Létszám: 30 fô
Korosztály: 13-18 év
Idôtartam: 60 perc
Téma: Gyerekmunka, a méltányos
kereskedelem alapjai
Feladatok:
1, A lánc néhol megszakad
2, Gyerekmunka képekben
3, A kakaó útja
4, Egy tábla csoki ára
5, Kvíz Mix

10 perc
10-15 perc
10 perc
20 perc
10-15 perc
20 perc
15-20 perc

V.
Létszám: 25-30 fô
Korosztály: 12-14 év
Idôtartam: 90 perc
Téma: A méltányos kereskedelem alapjai
15-20 perc
15-20 perc
10 perc
5-10 perc
15-20 perc

III.
Létszám: 40-45 fô (összevont osztály)
Korosztály: 15-17 év
Idôtartam: 90 perc
Téma: A méltányos kereskedelem alapjai
Feladatok:
1, Igen - Nem kérdések
2, Egy tábla csoki ára
3, Mit jelent a ’fair’ szó?
4, Erôs kávé c. film
5, Árral szemben c. film
6, Kinek miért elônyös
a méltányos kereskedelem?
7, Védjegypárosító
8, Kvíz Mix
+ Amit nem tehetünk meg
olvasás nélkül

Feladatok:
1, Igazságos? Igen? Nem?
2, Az éhségtérkép elemzése
3, Erôs kávé c. film
4, Árral szemben c. film
5, Kinek miért elônyös a méltányos
kereskedelem?
6, A Tudatos Vásárló 12 pontja
+ feladat: Kvíz Mix

Feladatok:
1, Igen - Nem kérdések
5 perc
2, A gyerekmunka
10-15 perc
3, Bemutatom az országomat
25-30 perc
Egyik önkéntesünk Indiában járt, útjáról fényképes
bemutatót tartott a diákoknak.
4, A kakaó útja
10 perc
5, Egy tábla csoki ára
5-10 perc
6, Mit jelent a ’fair’ szó?
5 perc
7, Kvíz Mix
15-20 perc
+ Amit nem tehetünk meg
olvasás nélkül
5 perc

5 perc
5-10 perc
5 perc
10 perc
20 perc
10-15 perc
5-10 perc
15-20 perc
5 perc
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F el adato k
10- 12 éve s k o r t ól

5
perc

Igen-Nem kérdések
Téma:

általános szemléletmód-formálás

Cél:

a tanulók érdeklôdésének felkeltése és érzékenyítésük az óra témája iránt

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

5 perc

Kellékek, elôkészületek:

„igen” és „nem” táblák elkészítése, kihelyezése a terem két távolabbi pontjába

Megjegyzés: A tanulók és az óra témájának ismeretében a kérdéseket ajánlott szûkíteni.
Helyszûkében egyszerû kézfeltartással válaszolják meg a tanulók a kérdéseket.
Feladatleírás: Olvassuk fel egyenként a kérdéseket, és a tanulók, a kérdésekre adandó
válaszuknak megfelelôen, álljanak az „igen” vagy a „nem” tábla alá.
• Szoktál panaszkodni, hogy korán kell kelni a suli miatt?
• Végeztél már fizikai munkát? (téglahordás, cipekedés, gyümölcsszedés, vízhordás)
• Segítesz a házimunkában? A tanuláson kívül van más feladatod otthon?
• Van zsebpénzed?
• Jártál már piacon? Van kis élelmiszerbolt a közeletekben?
• Szoktatok biotermékeket fogyasztani?
• Hetente egyszer/többször vásároltok bevásárlóközpontban?
• Van kertetek? Ismersz termelôt, aki maga termeszt zöldséget vagy gyümölcsöt?
• Szoktál bevásárolni a család számára?
• Van uzsonnás dobozod?
• Eszel minden nap gyümölcsöt? Egész évben van otthon alma, körte?
• Eszel nyersen sárgarépát vagy más zöldséget?
• Különválogatjátok otthon a szemetet? Van hozzátok közel szelektív hulladékgyûjtô?
• Komposztáltok otthon?
• Van elemtöltôtök? Használtok otthon energiatakarékos izzókat?
• Csak „márkás” ruhád van? Van legalább 5 pár cipôd?
• Ha van testvéred, örökli a ruháidat?
• Anyukád minden évszakban lecseréli a ruhatárát?
• Szereted a csapvizet? Iszol tejet?
• Sok cukrot eszel? Iszol kólát? Szívesebben választod a cukormentes rostos üdítôt?
• Nézted már meg egy élelmiszer összetevôit a csomagoláson?
• Tudod-e, mi a hibrid autó? Van kerékpárod?
• Kocsival/tömegközlekedéssel jársz iskolába? Több kocsi van a családodban?
• Utaztál már repülôvel? Magyarországon/külföldön nyaraltok?
Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési
modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról
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5-10
perc

Védjegypárosító
Téma:

a tudatos fogyasztás termékeit jelölô védjegyek bemutatása

Cél:

a tudatos vásárlás és a méltányos kereskedelem megismerése

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

5-10 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „védjegypárosító” c. feladatlap fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Osszuk ki a feladatlapokat és kérjük meg a tanulókat, hogy keressék meg
és párosítsák össze a védjegyeket és a meghatározásaikat.
Megoldás:
1.G
2.D

3.F

4.B

5.C

6.A

7.E
Szerzô: Gáll Veronika
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Védjegypárosító
1

5
2

3

4

6

7

A

D
A termék elôállításakor biztosan nem
használnak génkezelt vagy rákkeltô
anyagokat, nem kísérleteznek állatokon,
nem használnak nehézfémeket, mesterséges színezék- és illatanyagokat.

Garantálja
a gyerekmunka
mentességet.

C
A védjegy célja, hogy
segítse visszaállítani a magyar
munkaerô és a magyar
termék becsületét.

B

F

G

A termék a jó felhasználási tulajdonságok
mellett életciklusának
több szakaszában
jelentôs környezeti
elônyökkel rendelkezik
a piacon lévô átlagos
termékekhez képest.

E
A terméket elôállító termelô
tisztességes árat kapott
a munkájáért.

A termék az ökológiai
gazdálkodás hatályos jogszabályainak megfelelô,
ellenôrzött termelésbôl
származik. Célja, hogy a
fogyasztók ökológiai termékek
iránti bizalmát elnyerje.

Biztosítja, hogy a
termék az ôshonos
állat- és növényvilág életterét
tiszteletben tartva,
fenntartható
gazdálkodásból
származik.

Védjegypárosító
1

5
2

3

4

6

7

A

D
A termék elôállításakor biztosan nem
használnak génkezelt vagy rákkeltô
anyagokat, nem kísérleteznek állatokon,
nem használnak nehézfémeket, mesterséges színezék- és illatanyagokat.

Garantálja
a gyerekmunka
mentességet.

C
A védjegy célja, hogy
segítse visszaállítani a magyar
munkaerô és a magyar
termék becsületét.

E
A terméket elôállító termelô
tisztességes árat kapott
a munkájáért.

F
A termék a jó felhasználási tulajdonságok
mellett életciklusának
több szakaszában
jelentôs környezeti
elônyökkel rendelkezik
a piacon lévô átlagos
termékekhez képest.

B
G
A termék az ökológiai
gazdálkodás hatályos jogszabályainak megfelelô,
ellenôrzött termelésbôl
származik. Célja, hogy a
fogyasztók ökológiai termékek
iránti bizalmát elnyerje.

Biztosítja, hogy a
termék az ôshonos
állat- és növényvilág életterét
tiszteletben tartva,
fenntartható
gazdálkodásból
származik.

15-20
perc

„Ökolábnyom” számítás
könnyen, gyorsan
Téma:

a család étel-, víz- és energia fogyasztásának felmérése ahhoz, hogy
az eltartásukhoz szükséges termôföld területe meghatározható legyen

Cél:

a tanulóknak felvázolni azokat a területeket, szempontokat, amelyeket
figyelembe véve életvitelüket, fogyasztási szokásaikat fenntarthatóbbá
tehetik

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

„ökolábnyom gyorsteszt” c. melléklet fénymásolása tanulónként

Megjegyzés: A teszt csak hozzávetôleges eredményt ad, az ökológiai lábnyomunk tényleges
meghatározása bonyolult számításokon alapszik.
Feladatleírás: Töltse ki az osztály a tesztet, majd beszéljük meg egyenként a teszt pontjait,
hogy hol, mire kell figyelni, hogyan változtassunk szokásainkon.
Szerzô: Gáll Veronika

?%
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Ökolábnyom gyorsteszt
1.
Hány tagú a család?
1
2
3
4
5 vagy több

2.
Mivel fûtötök?
Földgáz
Villamos energia
Olaj
Megújuló energiaforrás

Pont
30
25
20
15
10

30
40
50
0

3.
Hány vízcsap van a lakásban?
Kevesebb mint 3
3-5
6-8
8-10
Több mint 10

5
10
15
20
25

4.
Miben laktok?
Lakásban
Családi házban

20
40

5.
Egy héten hány alkalommal
eszel húst?
0
1-3
4-6
7-10
10-nél többször

6.
Egy héten hányszor eszel
otthon készített ételt?
10-nél kevesebbszer
10-14
14-18
18-nál többször

0
10
20
35
50

25
20
15
10

7.
Pont
Hány nagyobb háztartási
beruházásotok volt tavaly?
(TV, autó, bútor, számítógép,
hûtô, stb.)
0
0
1-3
15
4-6
30
6-nál többször
45

8.
A beruházások során választottatok energiatakarékos,
környezetbarát berendezést?
Igen
Nem

9.
Igyekeztek csökkenteni
a háztartásban keletkezô
hulladék mennyiségét?
Mindig
Néha
Ritkán
Soha

10.
Ha vásárolni mégy, igyekszel
hazai terméket venni?
Igen
Nem
Néha
Ritkán

11.
Mivel jársz iskolába/dolgozni?
Autóval
Tömegközlekedéssel
Gyalog vagy kerékpárral

0
25

0
10
20
30

25
125
50
100

50
25
0

12.
Milyen jármû van a családban?
15
Motor
35
Kisautó
60
Normál személygépkocsi
75
Nagy családi autó
Sportkocsi vagy kisteherautó 100

13.
Pont
Hetente hány (60 literes) zsák
szemetet termeltek?
0-1/2
5
1
10
2
20
Több mint 2
30

14.
Hetente hányszor jársz
tömegközlekedéssel
autó/taxi helyett?
0
1-5
6-10
11-20
20-nál többször

50
40
30
20
10

15.
Hol nyaraltatok idén?
Sehol
Belföldön
Európában
Európán túl
A világ másik végén

0
10
30
40
70

16.
Évente hányszor kirándul
a család autóval?
0
1-5
6-10
10-nél többször

0
10
20
40

17.
Komposztáltok otthon?
Igen
Néha
Ritkán
Soha

0
10
15
20

18.
Szelektíven gyûjtitek
a hulladékot?
Igen
Néha
Ritkán
Soha

0
10
15
20

EREDMÉNY

311-520 pont

6-7,8 hektár

Kevesebb mint 150 pont

Kisebb mint 4 hektár

521-710 pont

7,8-10 hektár

150-310 pont

4-6 hektár

Több mint 710 pont

Nagyobb mint 10 hektár

10
perc

Alapveto“ élelmiszer vagy luxuscikk?
Téma:

a luxuscikk és az alapvetô élelmiszer fogalmának körüljárása

Cél:

megmutatni a tanulóknak az alapvetô élelmiszer fogalmán keresztül
a tudatos vásárlás alapjait

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

nem igényel elôkészületet

Megjegyzés: A feladat a „Mindennapi bevásárlásaink” c. feladattal folytatható, annak része.
Feladatleírás: Az alábbi termékek egy család heti nagy bevásárlásának listájáról származnak:
kávé, tea, banán, rizs, kakaó (luxusfogyasztási cikkek),
tej, kenyér, tojás, margarin (nincs a csomagoláson az összetevôk származásra utaló adat),
só, sajt (alapvetô élelmiszerek).
A fenti élelmiszereket írjuk fel a táblára, majd közösen válasszuk ki, és jelöljük,
hogy melyek alapvetô élelmiszerek, és melyek luxusfogyasztási cikkek.
• Ki melyik élelmiszert hová sorolta?
Ha nem egyezett a besorolás, beszéljétek meg!
• Teljes az alapvetô élelmiszerek listája?
Ha nem, melyik élelmiszer hiányzik?

Forrás: Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak
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20-25
perc

Mindennapi bevásárlásaink
Téma:

milyen társadalmi és környezeti hatások, következmények húzódnak
mindennapi bevásárlásaink mögött

Cél:

a tudatos vásárlás mikéntjének megismertetése a tanulókkal

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

20-25 perc

Kellékek, elôkészületek:

világtérkép, mérôszalag

Megjegyzés: a feladat részben megegyezik "Az alapvetô élelmsizer vagy luxuscikk" feladattal
Feladatleírás: Az alábbi termékek egy család heti nagy bevásárlásának listájáról származnak:
kávé, tea, banán, rizs, kakaó (luxusfogyasztási cikkek),
tej, kenyér, tojás, margarin (nincs a csomagoláson az összetevôk származásra utaló adat),
só, sajt (alapvetô élelmiszerek).
A fenti élelmiszereket írjuk fel a táblára, majd közösen válasszuk ki, és jelöljük,
hogy melyek alapvetô élelmiszerek, és melyek luxusfogyasztási cikkek.
• Ki melyik élelmiszert hová sorolta?
Ha nem egyezett a besorolás,
beszéljétek meg!
• Teljes az alapvetô élelmiszerek listája?
Ha nem, melyik élelmiszer hiányzik?
• Honnan származik?
• Mennyit utazott?

Alapvetô
élelmiszer
tej
kenyér
tojás
sajt
só

Honnan
származik?
Vác, Fót
Gödöllô
Veszprém
Hollandia, Franciaország
Parajd, Románia

Mennyit
utazott? (km)
45
35
125
1600
620

Luxus-

Honnan
származik?
Brazília
Kolumbia
Ceylon, Sri Lanka
Kína
Elefántcsontpart

Mennyit
utazott? (km)
9600
9900
7200
7600
3900

Keressétek meg a térképen az országokat!
Számoljátok ki a mérôszalag segítségével!
Végül beszéljük meg:
• Mik az elônyei, és környezeti szempontból
a hátrányai annak, ha külföldi terméket
fogyasztunk?
• Mik az elônyei, ha a helyi termelôktôl,
kiskereskedôktôl vásárolunk
hazai terméket?

cikk
kávé
banán
tea
rizs
kakaó

Forrás: Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak
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20-25
perc

Hol gyártják?
Téma:

milyen társadalmi és környezeti hatások húzódnak a márkák mögött

Cél:

a tudatos vásárlás és a méltányos kereskedelem megismerése

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

20-25 perc

Kellékek, elôkészületek:

világtérkép, mérôszalag, jelöléshez öntapadós lap (post it)

Feladatleírás: Kérjük meg a tanulókat, hogy készítsenek listát az éppen viselt ruhadarabjaik márkáiról és
származási helyeirôl. Írjuk fel a táblára a márkaneveket és az országokat. Ezután osszuk ki az öntapadós
lapokat, és kérjük meg a tanulókat, hogy írják fel rá, honnan származnak a ruhadarabjaik. Egy világtérképen
jelöljék meg az összes országot, ahol a ruhadarabokat gyártották. Becsüljük meg, körülbelül mennyit utazott
egy-egy ruhadarab, amíg a magyar boltba ért. A padtársak számolják ki, hogy társuk ruházata összesen
hány kilométert tett meg.
Ezután kérdezzük meg a tanulókat, tudják-e, hogy a táblára írt márkák milyen nemzetiségû cégeket jelölnek.
Ezeket az országokat is jelöljük a térképen, majd így is számítsuk ki, hogy mennyit utazna a ruhadarab,
ha a márka-cégek saját országukban állítanák elô?
Végül beszéljük meg a tanulságokat:
• Miért helyezik ki távoli országokba a cégek a gyártást?
• Milyen negatív környezeti és társadalmi hatásai
vannak ennek?
• A termelô ország szempontjából milyen negatív
és pozitív hatásai vannak?
• A reklám költségét tartalmazza a termék.
Mit gondoltok, egy márkás ruhadarab
árának hány százalékát fordítják reklámra?
(A fele, azaz 50% a reklám költsége.)
• A farmer árának hány százalékát fizetik ki
a munkásnak, aki megvarrja?

Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési
modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról
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15-20
perc

Mindenkit ugyanazon jogok
illetnek meg
Téma:

próbáljuk ki, milyen érzés igazságtalan bánásmódban részesülni

Cél:

szembesülni az igazságtalanságokkal

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

zsetonok (pl. babszemek, kavicsok); könnyen körbe adható tárgy
pl. labda, seprû; zenelejátszó eszköz

Megjegyzés: szabadban, vagy olyan helyen játsszuk, ahol nagyobb játéktér áll rendelkezésre.
Gyorsan kezdjük el a játékot, hogy legyenek olyan gyerekek, akik kimaradnak, és ezáltal megfigyelô
helyzetbe kényszerülnek, miáltal megtapasztalják, hogy milyen érzés, ha igazságtalanul bánnak velük.
Gyorsíthatjuk a játékot, ha egyszerre több tárgyat adunk körbe, így körönként több gyerek esik ki.
Feladatleírás: A játék vezetôje három részre osztja az osztályt: „gazdagokra”, „szegényekre” és „vezetôkre”.
A „gazdagoknak” 2 zsetont ad személyenként, a szegényeknek egyet, a vezetôknek pedig négyet.
A játékvezetô elmondja, hogy a játékban csak azok vehetnek részt, akiknek legalább 2 zsetonjuk van,
a többiek csak nézik.
Seprûtánc: ezt a klasszikus játékot valószínûleg minden gyerek ismeri. Körbeállnak a játékosok, egyikük
kezében a seprû. Bekapcsoljuk a zenét, és arra kérjük a gyerekeket, hogy adják körbe a seprût, amíg szól
a zene. Amikor a zene elhallgat, akinél a seprû van, kiesik. Ezt egészen addig folytatjuk, amíg már csak két
játékosunk marad: ôk a gyôztesek.
A játék után ezeket a kérdéseket érdemes föltenni:
• Mit éreztek azok, akik csak nézhették a játékot? Szerintetek igazságos volt ôket kizárni?
• Van valaki, akinek eszébe jutott, hogy a „vezetôk” adhatnának a többieknek zsetont,
hogy ôk is részt vehessenek a játékban?
• Mit kellett volna tennie a „vezetôknek” ahhoz, hogy mindenki tudjon játszani?
• Mit kellett volna tenniük a „gazdagoknak”?
• És a „szegényeknek”?
• Vannak hasonló helyzetek a valós életben is?
• Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne így menjenek a dolgok?

Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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10
perc

Mese az emberro“l és az éhségro“l
Téma:

az éhség fogalmának, eredetének, következményeinek vizsgálata

Cél:

a tanulókat elgondolkodtatni, hogy milyen érzés, ha valakit átvernek,
becsapnak

Ajánlott korosztály:

10-14 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

„igen” és „nem” táblák kihelyezése a terem két távolabbi pontjába

Feladatleírás: Olvassuk fel a mesét az osztálynak, majd beszéljük meg közösen az alábbi kérdéseket:
• Mi az éhség?
• Hogyan csillapíthatom?
• Honnan szerzem az ételt?
• És ha nincs pénzem? • Mi a mese tanulsága?
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.

Az ember egy nap találkozott az Éhséggel.
– Lehetünk barátok? – kérdezte az ember.
– Persze. – válaszolta az Éhség.
Reggel elmentek együtt pecázni. A második
kakaskukorékolásra ébredtek, elindultak egy erdei
ösvényen, és egyszer csak egy folyó partjára értek.
Bedobták a horgokat, mint két régi, jó barát.
Egész nap beszélgettek, és remek volt a kapás is.
Mire besötétedett, rengeteg halat fogtak.
– Most, kedves barátom, elosztjuk a zsákmányt –
mondta az Éhség – és mindenki hazamegy a saját
falujába, a saját részével.
– Rendben. Úgy legyen. – mondta a férfi. – Menj,
és hozz az erdôbôl néhány szép nagy levelet, arra
pakoljuk a halakat, hogy megnézzük, mekkorák.
– Jól van. – mondta az Éhség. – De emlékezz,
nekem kell adnod a legnagyobbat, mert én
vagyok az öregebb.
– Igen. – mondta az ember, aki tisztában volt
a horgászás íratlan szabályaival:
az idôsebb vagy a rangosabb személy kapja a
nagyobb halat, a másik a kisebbet. Majd kezdôdik
elölrôl, újra meg újra: az idôsebbnek adja a második legnagyobb halat és az elsônek a kisebbik
halat azok közül, amelyek megmaradtak. Ha a
halak száma páratlan, akkor az utolsót kettévágják,
a fej felôli rész a rangosabb emberé, a farok felôli
vége a másiké.
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A halász ismerte ezeket a szabályokat, de amint az
Éhség eltûnt a sûrûben, a halász fogta a halakat,
betette a kosárba és egyedül ment haza a falujába
az egész zsákmánnyal együtt.
Amikor az Éhség visszatért a folyóhoz, és nem
lelte a halászt, elkezdte szólongatni, mert azt hitte,
az megijedt valamitôl, azért szaladt el.
– Hol vagy drága barátom? – kiáltotta.
De nem érkezett válasz, és nem találta a halakat
sem. Rájött, hogy csúnyán átverték.
Gyorsan visszaszaladt a faluba, ahol látta, hogy a
halász felesége már fôzi a családnak a vacsorát.
– Mit csináltál? – kiáltotta a horgász felé – El kellett
volna feleznünk a halat, de te az összeset elvitted!
Már megfôzted, és meg is eszed mindjárt!
– Csak tréfáltam – füllentett az ember.
De az Éhség olyan dühös volt, hogy
legszívesebben követte volna a halat egészen
az ember gyomráig, hogy elvegye, ami neki jár.
Lám, meg is tette, beleugrott a hasába, és ott is
maradt, hogy megegye a halat, és minden áldott
nap újabb és újabb ennivalót követelt
magának odabentrôl, és az ember soha többé
nem tudott megszabadulni tôle.

Forrás: Leoni, boa e galline faraone: 7 storie dal Congo.
Nsele Abuy élô elbeszélése alapján. Sinnos Kiadó, 2008.

30-40
perc

Sütijáték
Téma:

a gyerekek megtapasztalják az egyes országok közötti különbségeket
az élelmiszerek elosztása és az életszínvonal tekintetében

Cél:

bemutatni a világban mûködô igazságtalan élelmiszer-elosztási rendszereket

Ajánlott korosztály:

10-14 év

Idôtartam:

30-40 perc

Kellékek, elôkészületek:

egy csomag keksz, 30 db szalvéta, csoportleírások, sütikártyák

Megjegyzés: a csoportok felosztása:
legszegényebbek
szegények
jólétben élôk
gazdagok
leggazdagabbak

gyerek (%)
30
35
20
10
5

sütemény (db)
5
10
20
30
35

Feladatleírás: A játékvezetô elmondja a gyerekeknek, hogy ebben a játékban a tanulók jelképezik
a Világ népességét. Öt csoportra kell osztani az osztályt (a fenti táblázat szerint), de a játékvezetô csak
azt mondja el, hogy milyen csoportok vannak, azt nem árulja el, hogy melyik csoport melyik.
Érdemes a játékvezetônek – esetleg a gyerekekkel együtt, – minden csoportot definiálni:
• Kik a legszegényebbek és milyen körülmények között élnek?
• Kik a gazdagok és milyen körülmények között élnek?
• Hol élnek? Milyen munkát végeznek általában?
• De a legfontosabb: mit és mennyit tudnak enni?
Végül elmondjuk az 5 csoport jellemzését (esetleg kifüggesztjük a teremben), és megkérdezzük a tanulókat,
mit gondolnak, a csoportok létszáma alapján, ôk melyik csoporthoz tartoznak? Biztassuk ôket, hogy találgassanak. Így kiderül, hogy a Világ X százaléka nagyon szegény, és ez X számú gyereket jelent.
Utána következik a játék a sütikkel: a vezetô elmondja, hogy a sütemények jelképezik a Földön rendelkezésre
álló összes élelmiszert. Annyi sütit vagy kekszet és sütikártyát használunk fel a játék során, ahány gyerek van.
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy az összes sütibôl szerintük hány darab jut a legszegényebbeknek, ha a
Világban meglévô arányokat szeretnénk érzékeltetni. Ezután ugyanígy a többi csoportot is sorra vesszük.
Minden csoport elmondja és megindokolja, miért annyi süti jutna az adott csoportnak. Hogy szemléletesebb
legyen, minden csoport megoldását rakjuk ki sütikártyákból. A játékvezetô elmondja a valós számokat, és
meghívja a csoportokat egy igazi „sütilakomára” ahol saját belátásuk szerint fogyaszthatnak.
Hagyjunk egy kis idôt a csoportoknak, hogy eldöntsék, miként osztják el a süteményeket. Amikor megették
a süteményt, beszélgessünk velük: mit éreztek az egyes csoportok tagjai? Mi történt pontosan?
A legszegényebbek csak egyetlen egy süteményen osztoztak, és végig kellett nézniük, ahogy
a leggazdagabbak megeszik az összes süteményt. A legszegényebbek igazságtalannak érezték
a helyzetet, a leggazdagabbak zavarban voltak. Amennyiben a gazdagok csoportjai nem tudják megenni
az összes süteményt, akkor kérjük meg ôket, hogy dobják ki a szemétbe: ez történik minden nap az
élelmiszerfelesleggel!
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Csoportleírások
Legszegényebbek:
•
•
•
•
•
•
•
•

a lakosság 70-80%-a írástudatlan,
kevesebb mint napi 2 dollárból élnek,
nagy problémát okoznak a különbözô fertôzések, betegségek,
nyomornegyedekben élnek, sokszor maguk tákolta „épületekben”,
élelmiszer és tiszta ivóvíz hiánya, ritkán jutnak és akkor is rossz minôségû táplálékhoz,
gyógyszerhiány,
évszaknak nem megfelelô ruházat,
nagyarányú munkanélküliség, kizsákmányoló, nehéz fizikai munkát végeznek gyerekkoruk óta

Szegények:
• lakás fenntartásának nehézségei (ha van is lakásuk, sokszor csak 4 fal tetôvel,
néhány bútordarabbal),
• a lakás közüzemi ellátottsága hiányos, közüzemi számlák befizetése nehézséget okoz,
• rosszabb minôségû élelmiszer (vitaminszegény, egészségtelen táplálkozás),
• olcsóbb gyógyszerek,
• kizsákmányoló munkakörülmények, gyárakban, izzasztómûhelyekben dolgoznak,
• gyakran uzsorásoknak vannak kiszolgáltatva

Jólétben élôk:
•
•
•
•
•
•
•
•

van biztos munkájuk,
meg tudnak élni a jövedelmükbôl, meg tudják venni, amire szükségük van,
nem kell kemény fizikai megpróbáltatásokat kiállniuk,
van biztos fedél a fejük fölött,
lakásukban biztosan van folyóvíz, villany, fûtés, gáz,
autóra, nyaralásra félre tudnak tenni,
lehetôségük van felsôoktatásban részesülni,
egészségügyi ellátásban részesülnek

Gazdagok:
•
•
•
•
•
•
•
•

munkahelyükön általában vezetô pozíciót töltenek be,
bármit meg tudnak venni, amit szeretnének,
sok szobás házakban élnek,
több autójuk is van,
minden évben külföldön nyaralnak,
drága hobbitevékenységük van,
annak tanulnak, aminek akarnak,
cselédek, szolgálók dolgoznak nekik

Leggazdagabbak:
•
•
•
•
•

luxuskörülmények között élnek,
általában nagy cégek, vállalkozások tulajdonosai,
befektetéseik „dolgoznak” helyettük,
több ingatlanjuk van akár több földrészen,
a legfontosabb gazdasági és politikai intézmények irányítói

6

5
perc

Mit jelent a „fair” szó?
Téma:

a "fair" szó jelentése

Cél:

a méltányos kereskedelem fogalmának elôkészítése

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

5 perc

Kellékek, elôkészületek:

nem igényel

Feladatleírás: Mit jelent a „fair” szó magyarul? Hogyan fordítanánk le?
Gyûjtsük össze, hányféleképpen lehet fordítani, és mik a jelentésbeli különbségek.
Szerzô: Gáll Veronika, Újszászi Györgyi

5-10
perc

Egy tábla csoki ára

Téma:

kinek mennyi jut egy tábla csoki árából? Igazságos ez a felosztás?

Cél:

a méltányos kereskedelem alapjainak elsajátítása.

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

5-10 perc

Kellékek, elôkészületek:

Írásra alkalmas felület elôkészítése, tábla csoki felrajzolása.

Megjegyzés: A tipp oszlopba írjuk fel a legkisebb és a legnagyobb tippet is, majd a tanulókat kérjük meg,
hogy adják össze az oszlopokat. A tippeket érdemes a táblán vagy a falra ragasztott csomagolópapíron/flicharton rögzíteni, hogy messzirôl is jó látható legyen.
Feladatleírás: Mondjuk el az osztálynak, hogy van egy tábla csokink, melyet 100 forintért
vettünk meg a boltban. Ahhoz, hogy a kakaónövénybôl csoki legyen, kinek a munkájára
van szükség? Tippeljék meg, ki mennyit kap a csoki árából?
A termelô részesedése igazságos?

1 tábla csoki árából részesül

Tipp

Valóság

Termelô

8

Felvásárló

7

Importôr

14

Csokigyár

28

Bolt

28

Adók (termelô országban kell fizetni)

15

Forrás: Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak
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10-15
perc

Mit nem tehet meg egy „szegény”?
Mit tehet meg egy „gazdag”?
Téma:

a „szegény” és a „gazdag” szavak mögöttes tartalma

Cél:

a tanulók ismerjék meg az egyes társadalmi rétegek közötti szélsôségeket

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

papír, toll

Megjegyzés: Gimnáziumban a feladat jelentéstartalmát kitágíthatjuk, ha így tesszük fel a kérdést:
1. csoport: sorold fel, mit tehet meg egy „szegény”
2. csoport: sorold fel, mit nem tehet meg egy „gazdag”
Feladatleírás: Osszuk kétfelé az osztályt. Kérjük meg a tanulókat, hogy írjanak minél több
választ a kérdésekre az alábbiak szerint:
1. csoport: sorold fel, mit nem tehet meg egy „szegény”
2. csoport: sorold fel, mit tehet meg egy „gazdag”
5 perc munka után kezdjük el felolvasni és a táblára írni az egyik csoport válaszait, de közben kérjük meg
a csoport másik felét, hogy szóljanak, ha olyan tevékenység hangzik el, ami az ô listájukon is szerepel.
Húzzuk ki a mindkét csoportban szereplô tevékenységeket és csak azok szerepeljenek a táblán, amelyek
csak az egyik csoportban fordultak elô. Ezután beszéljük meg ezeket a tevékenységeket.
Forrás: Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak
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10-15
perc

Hogy is néz ki egy focipálya?
Téma:

ismerkedés a méltányos kereskedelemmel kirakós játék formájában

Cél:

a méltányos kereskedelem nézôpontjainak elsajátítása

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

fénymásot, négyzetekre vágott „focipálya” minden csoportnak

Feladatleírás: Osszuk az osztályt 3-4 fôs csoportokra. Mindegyik csoport kapjon egyet-egyet a négyzetalakú lapokra vágott focipályából. Az összekevert kártyákból kell felépíteni a focipályát, melyhez a kártyákon
olvasható kérdések nyújtanak segítséget, ugyanis minden kártya alján olvasható egy kérdés, melyre a helyes
válasz egy másik kártya tetején található. Így tehát, ha minden kérdésre megtaláljuk a választ, ki is raktuk
a focipályát (ami álló téglalap formájú lesz).
Kérdések és válaszok:
• Hány öltés van egy focilabdán?
(720)
• Hány sokszögbôl áll egy focilabda?
(32: 20 hatszögbôl és 12 ötszögbôl)
• Hol gyártják a világon a focilabdák 75 százalékát?
(Pakisztán)
• Hány focilabdát gyártottak Pakisztánban
2003-2004-ben?
(33-35 milliót)
• Hol gyártanak nagy
mennyiségben
focilabdát gépi öltéssel?
(Kína)
• Hány nô és gyerek varr
focilabdát minden nap?
(17-20 ezer)
• Mióta gyártanak
Pakisztánban sportszereket?
(1860)

• Hol volt a 2012-es Olimpia?
(Londonban)
• Hány ember él Pakisztánban kevesebb
mint 1 USD-bôl?
(16 millió)
• A focilabda árából hány százalék jut vissza
a termelô országnak, Pakisztánnak?
(9-10 százalék)

• Egy munkás
egy nap alatt hány
darab focilabdának
való sokszöget
tud kivágni?
(300-400
labdára valót)
• Hány labda
megvarrására képes
egy munkás egy nap alatt?
(3-5 db)

Forrás: Planet Alapítvány, 2006
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www.védegylet.hu

www.védegylet.hu

15-20
perc

,,

Szókereso
Téma:

a méltányos kereskedelem alapfogalmai

Cél:

a méltányos kereskedelem alapfogalmainak megismerése

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „szókeresô” c. feladatlap fénymásolása tanulónként

Feladatleírás: A lap alján felsorolt szavakat keressük ki a betûk halmazából és húzzuk ki.
A végén néhány betû nem kerül áthúzásra. Ezeket összeolvasva egy kifejezést kapunk. Melyik ez?
Megoldás: helyi magyar termelô
Forrás: Újszászi Györgyi: Mi fán terem a kakaó?, Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2009

5
perc

Fair Trade Védjegyek

Téma:

a méltányos kereskedelem védjegyei

Cél:

a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos védjegyek megismerése

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

5 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Fair Trade védjegyek” c. feladatlap fénymásolása tanulónként

Feladatleírás: Osszuk ki a feladatlapokat, és kérjük meg a tanulókat, hogy keressék meg és párosítsák
össze a védjegyeket és meghatározásaikat.
Megoldás:

1. D

2.E

3.B

4.A

5.F

6.C
Szerzô: Gáll Veronika
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,,

Szókereso

ALMA
ÁRNYÉK
BANÁN
BIOTERMÉK
CIPÉSZ
CSOKOLÁDÉ
DABAS
DIÓ
EGÉSZSÉG

GYEREK
GYORS
GYÜMÖLCS
HÁBORÚ
HAGYOMÁNY
HAJÓ
IFAT
IGAZÁN
IVÓVÍZ

FAIRVILÁG
FARMER
FEHÉR
FENNTARTHATÓ
FOCILABDA
FLO
GABONA
GAZDASÁG
GHÁNA

KAKAÓBAB
KALAPÁCS
KAMASZ
KANNA
KENYA
KÉPLET
KERESKEDELEM
KÉZMÛVES
KOSÁR

KÖRNYEZET
KUAPAKOKOO
LEKVÁR
MÉLTÁNYOS
MÉRFÖLD
MESÉL
MUNKA
NEWS
NYERESÉG
ORSZÁGOK
PÉNZ
PIAC
RAGAD
REGÔS
SÜGÉR
SZAPPAN
SZALAG
SZIKES
SZÔR
SZUPERMARKET
SZÛKEN
SZÜRET
TAKARÓ
TÁSKA
TEGNAP
TRADE
TURISTA
TURIZMUS
ÜLTETVÉNY
ÜREGI
VÁSÁRLÁS
VASÚT
ZÖLDSÉG

Fair Trade védjegyek
1

2

A
5

Biztosítja, hogy a termék az
ôshonos állat- és növényvilág
életterét tiszteletben tartva,
fenntartható gazdálkodásból
származik.

C
A méltányos
kereskedelembôl
származó
termékeket jelöli.

D
Fair Trade Világszervezet,
amely 5 világrész
70 országának
szervezeteit tömöríti.

3

4

B
6

A magyarországi
Fair Világ Szövetség
egyik alapító tagja.

E
A termék elôállításakor
biztosan nem használnak génkezelt vagy rákkeltô anyagokat,
nem kísérleteznek állatokon,
nem használnak nehézfémeket,
mesterséges színezék- és
illatanyagokat.

F
Németországi
fair trade
importôr.

5-10
perc

Fairtvény
Téma:

méltányos kereskedelem

Cél:

a fair trade magyar fordításának elsajátítása

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

5-10 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „fairtvény” c. feladatlap fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: A fairtvény megoldása a fair trade fogalmának egyik lehetséges fordítása.
Megoldás: MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM
1. IMA

4. KÁTYÚ

7. KÖNNYÛ

10. KEREK

13. RÉTES

16. VEDEL

19. DAL

2. DÉR

5. MÁKOS

8. SOK

11. FECSKE

14. MESE

17. IDE

20. EZER

3. ITAL

6. ARANY

9. CSATA

12. ÍRÓ

15. MAKK

18. NEM

21. SZAMÁR

Forrás: Újszászi György: Mi fán terem a kakaó?, Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2009

5
perc

Amit nem tehetünk meg olvasás nélkül

Téma:

az írástudatlanság hátrányai

Cél:

a kiszolgáltatottság, tudatlanság érzésének megtapasztalása

Ajánlott korosztály:

10-14 év

Idôtartam:

5 perc

Kellékek, elôkészületek:

nem igényel

Feladatleírás: Gyûjtsünk össze tevékenységeket, amelyeket nem tudunk véghezvinni,
ha nem tudunk olvasni.
Szerzô: Gáll Veronika

5
perc

Nem tudom elolvasni!

Téma:

az írástudatlanság hátrányai

Cél:

a kiszolgáltatottság, tudatlanság érzésének megtapasztalása

Ajánlott korosztály:

10-14 év

Idôtartam:

5 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Ma szép napunk van!” mondat fénymásolása tanulónként

Feladatleírás: A tanulóknak osszunk ki egy-egy fénymásolatot (a „Ma szép napunk van!” mondat, Wingdings
és Symbol betûtípussal szedve), és kérjük meg ôket, hogy próbálják meg elolvasni a különbözô jelekkel leírt
mondatot. Vajon mi lehet a mondat jelentése? Milyen érzés, hogy nem tudják elolvasni?
Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról
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1.

Fairtvény

2.
3.
4.

1. FOHÁSZ
2. TÉLI REGGELI CSAPADÉK
3. ÉTEL PÁRJA

5.

4. ÚTHIBA

6.

5. RÉTES IS VAN ILYEN
6. NEM MIND ….., AMI FÉNYLIK

7.
8.
9.

7. NEM NEHÉZ
8. KEVÉS ELLENTÉTE
9. HARC SZINONÍMÁJA
10. NEM SZÖGLETES
11. EGY …. NEM CSINÁL NYARAT

10.

12. KÖNYV SZERZÔJE
13. EGY FAJTA SÜTEMÉNY

11.

14. GYEREKEK ESTI OLVASMÁNYA

12.

15. TÖLGYFA TERMÉSE

13.
14.
15.

16. SOKAT ISZIK
17. NEM ODA
18. TAGADÓSZÓ
19. ÉNEK
20. TÍZSZER TÍZSZER TÍZ

16.

21. HA LÓ NINCS, JÓ A …. IS

17.
18.
19.
20.
21.

   

Μα σζ0π ναπυνκ ϖαν!

15-20
perc

Gyerekmunka képekben
Téma:

a kizsákmányoló gyerekmunka

Cél:

a tanulók ismerjék meg a tôlük távol élô kortársaik helyzetét, életkörülményeit

Ajánlott korosztály:

12-16 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Gyerekmunkás képek” és a „Képleírások” c. melléklet féynmásolása,
gyurmaragasztó

Feladatleírás: Hívjunk ki az osztály elé annyi tanulót, ahány képünk van. A kihívott tanulók mindegyikének
adjunk egy képet, amelyet felmutatnak az osztálynak. Ezután egyenként hívunk ki tanulókat, akik húznak
egyet a képleírások közül és felolvassák azt. Végül közösen döntsük el, hogy az adott szöveg melyik képet
írja le. Az összepárosított képet és feliratot helyezzük el a táblán, vagy egy erre alkalmas helyen a teremben.
Megjegyzés: A fotókat az UNICEF Magyar Bizottság bocsátotta rendelkezésre.
A feladaton kívüli használatuk csak a Bizottság engedélyével lehetséges.
Szerzô: Újszászi Györgyi

30

Képleírások
1. Pakisztán: A 7 éves kislány, Fahima,
afgán menekült. Családja többi tagjával
együtt szônyeget szô Peshavar környékén
egy menekülttáborban. Pakisztánba szüleivel
és négy bátyjával emigrált. Egy helyi kisebbségi csoporthoz tartoznak, így gyakran diszkriminálják ôket, ezért félnek legálisan munkát
vállalni és gyerekeiket beíratni az iskolába.
A család alig tudja magát fenntartani a
szônyegszövésbôl.

2. Pápua Új Guinea: Lucy kávét szüretel.
Nem tudja pontosan hány éves, a helyi
Katolikus Misszió iskolájába jár. Mint más
lányok errefelé, ô is gyakran hiányzik az iskolából, fôleg kávészüret idején. “Látom, hogy
anyám pénzt kap a kávéért. Így én is kereshetek és vasárnaponként bevásárolhatok a piacon. Fontosabb, hogy a bátyám iskolába járjon,
hogy késôbb támogathasson bennünket.”

3. Pápua Új Guinea: Trobriand-szigeteken
gyerekek szállítják a leszüretelt gyümölcsöt.
Az ország egyes részein a gazdasági problémák
és a konfliktusok a társadalmi rend felbomlásához vezettek. Gyakori a fizikai bántalmzás,
a családon belüli és a szexuális erôszak.

4. Afganisztán: Egy fiú ekével a földet mûveli
Jabrail faluban, Herat városától 10 km-re.

5. Kongói Demokratikus Köztársaság:
Fegyveres gyermekkatonák ôrzik az utat
egy Bunia városhoz közeli faluban.

6. Sierra Leone: A fiúk egy gyémánt
bánya nyitott aknájában ássák a nedves
talajt Kenem város környékén.

7. Sierra Leone: Két fiú bokáig vízben állva
szitálja a homokot és a kavicsot gyémántot
keresve a folyóparton. A tartomány az ország
egyik gyémántban gazdag régiója, mely a
kormányhû csapatok ellenôrzése alatt áll.

8. Kolumbia: A 15 éves Herminsul üres
ládákat cipel a helyi nagybani élelmiszer
piacon. Herminsul minden reggel öt órát
dolgozik itt iskola elôtt. 10 éves kora óta
maga vásárolja ruháit és fizeti iskolái költségét.
Szombat reggelenként kreatív mûhelyt vezet
olyan gyerekeknek, akik a piacon dolgoznak.

9. Irak: Ameer Hayder fémdarabokat forgat
a kemencében egy bagdadi kovács mûhelyben. Munkáltatója naponta 50 centet fizet
neki, és gondoskodik élelmezésérôl is.
Ameer szüleivel és kisebb testvéreivel
egyetlen szobában él egy romos ház tetején.
Egyik gyerek sem jár iskolába.

10. Vietnám: Egy kislány képeslapokat
árul Ho Chi Minh City utcáin. Éppen
egy utcagyermekeket gondozó szociális
munkásnak mutatja a lapokat.

11. Fülöp-szigetek: A 7 éves Nina
víztartályokat tölt meg egy gumicsôbôl egy
Manila közelében fekvô nyomornegyedben.
A kislány bátyjának segít friss vizet gyûjteni,
hogy házhoz vigyék és eladják olyan embereknek, akik nem akarják a közkútról cipelni
a kannákat. Munkájával „akár” napi két
dollárt is megkereshet.

12. Mexikó: A fiúk agyagból téglát vetnek
Manzillo város környékén, majd a frissen
vetett téglákat a napon kiszárítják.

13. Mexikó: Egy kislány az általa leszedett
dohányleveleket cipeli Santiago Ixcuintla
közelében egy ültetvényen.

14. Haiti: Egy fiú rizst ültet Gonive
környékén. Haitiben a gyerekeknek
mélyszegénységgel, erôszakkal és
a közbiztonság krónikus hiányával kell
szembenézniük.

15
perc

A gyermekmunka
Téma:

a kizsákmányoló gyerekmunka

Cél:

a gyerekek ismerjék meg a tôlük távol élô kortársaik helyzetét, életkörülményeit és ismerkedjenek meg a méltányos kereskedelem alternatívájával

Ajánlott korosztály:

14-16 év

Idôtartam:

15 perc

Kellékek, elôkészületek:

„A gyerekmunka” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: A tanulópároknak osszuk ki a szöveget, majd kérjük meg ôket, hogy olvassák el figyelmesen
a cikket. Ezután gyûjtsék ki az iparágakat és az országokat, ahol gyermekek dolgoznak. Végül említsenek
meg két okot, amely miatt gyermekeket alkalmaznak.
Forrás: Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak

10-20
perc

„Bemutatom az országomat”

Téma:

egy számunkra ismeretlen kultúra képviselôje bemutatja szülôhazáját

Cél:

a világ sokszínûségének megismerése más kultúrák bemutatásán keresztül

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

10-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

az adott ország hétköznapi használati tárgyai, népviseletei, ételei,
fényképek és diaképek, projektor, diavetítô

Megjegyzés: a vendég, – ha lehet, – a harmadik világból érkezzen, hiszen a méltányos kereskedelmet
az ott élôkön keresztül tudjuk a legjobban bemutatni.
Feladatleírás: A kultúra képviselôje bemutatkozik és mesél a gyerekeknek hazájáról, munkájáról, családjáról,
felidézve személyes tapasztalatait és emlékeit. Elbeszélgethetünk az ország éghajlatáról, és arról, hogy
ez hogyan befolyásolja a szokásokat és a hagyományokat. Vagy szót ejthetünk a nemzeti illetve az egyes
tájegységekre jellemzô ünnepekrôl és arról, hogy milyen ételeket fogyasztanak az ünnepnapokon.
Ha a vendégnek nemcsak a mondandója érdekes, hanem olyan képekkel, tárgyakkal színesíti az
elbeszélést, amelyeket a gyerekek kézbe vehetnek, nézegethetnek, akkor sokkal szívesebben fogadják.
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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A gyermekmunka
Kevés helyen engedik meg manapság, hogy
a gyerekek (tömegesen) gyárakban dolgozzanak.
Mégis, öt milliónál is több gyereket fognak rabszolgamunkára a világban, sôt, egyes becslések szerint ma
világszerte mintegy kétszázmillió gyereket foglalkoztatnak illegálisan. Ez a döbbenetes szám megfelel
Brazília lakosságának. Közülük 120 millió öt és
tizenhét év közötti gyerek végez veszélyes, azaz az
egészségükre, testi, lelki fejlôdésükre káros munkát.
A gyerekmunka elterjedt a kézmûves iparban is,
de legtöbben a mezôgazdaságban dolgoznak,
majd ezt követi a házicseléd „mint foglalkozás”.
A védelmükre hozott jogszabályok sokszor
kevésnek bizonyulnak.
A földek és a mûhelyek monoton feladataihoz fiatal
kezekre továbbra is szükség lehet, és van is, mivel
kevés technikai ügyesség kell a gyümölcsök
szüreteléséhez, vagy a szônyegszövéshez.
Az Összindiai Demokratikus Nôk Szervezete szerint
Indiában, ahol 11 millió gyerek dolgozik, egyre több
fiatal lányt alkalmaznak a mezôgazdasági termelésben, mint ahogy egyre több gyerek dolgozik a
ruhaiparban is. Nepálban, Indiában és Pakisztánban
gyerekek csomózzák a szônyegeket. Mexikóban
gyerekek dolgoznak ruha- és cipôgyárakban.

Kevés helyen engedik meg manapság, hogy
a gyerekek (tömegesen) gyárakban dolgozzanak.
Mégis, öt milliónál is több gyereket fognak rabszolgamunkára a világban, sôt, egyes becslések szerint ma
világszerte mintegy kétszázmillió gyereket foglalkoztatnak illegálisan. Ez a döbbenetes szám megfelel
Brazília lakosságának. Közülük 120 millió öt és
tizenhét év közötti gyerek végez veszélyes, azaz az
egészségükre, testi, lelki fejlôdésükre káros munkát.
A gyerekmunka elterjedt a kézmûves iparban is,
de legtöbben a mezôgazdaságban dolgoznak,
majd ezt követi a házicseléd „mint foglalkozás”.
A védelmükre hozott jogszabályok sokszor
kevésnek bizonyulnak.
A földek és a mûhelyek monoton feladataihoz fiatal
kezekre továbbra is szükség lehet, és van is, mivel
kevés technikai ügyesség kell a gyümölcsök
szüreteléséhez, vagy a szônyegszövéshez.
Az Összindiai Demokratikus Nôk Szervezete szerint
Indiában, ahol 11 millió gyerek dolgozik, egyre több
fiatal lányt alkalmaznak a mezôgazdasági termelésben, mint ahogy egyre több gyerek dolgozik a
ruhaiparban is. Nepálban, Indiában és Pakisztánban
gyerekek csomózzák a szônyegeket. Mexikóban
gyerekek dolgoznak ruha- és cipôgyárakban.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának
nemrégiben napvilágot látott jelentése szerint
gyerekek készítenek petárdákat Peruban,
Mexikóban és a Fülöp-szigeteken.
Több ezerre tehetô azon három-négy éves gyerekek
száma, akiket azért küldtek el Ázsiából arab országokba, hogy ott mint „tevezsoké” dolgozzanak, akár
napi húsz órát. (Az ilyen versenyeket éppen ezért
több ország be is tiltotta.)
Indiában és más dél-ázsiai országokban gyerekek
tízmilliói dolgoznak a többnyire export-orientált
ágazatokban (szônyegek, gyémántok, üvegáruk,
lábbelik) és a turizmust kísérô szolgáltatásokban
amelyek a helyi elit birtokában vannak. Munkájuk
tehát olyan szektorokat támogat, amelyek a
globális gazdasághoz kötôdnek.
Iparág:

Ország:

Foglalkoztatás oka:

Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának
nemrégiben napvilágot látott jelentése szerint
gyerekek készítenek petárdákat Peruban,
Mexikóban és a Fülöp-szigeteken.
Több ezerre tehetô azon három-négy éves gyerekek
száma, akiket azért küldtek el Ázsiából arab országokba, hogy ott mint „tevezsoké” dolgozzanak, akár
napi húsz órát. (Az ilyen versenyeket éppen ezért
több ország be is tiltotta.)
Indiában és más dél-ázsiai országokban gyerekek
tízmilliói dolgoznak a többnyire export-orientált
ágazatokban (szônyegek, gyémántok, üvegáruk,
lábbelik) és a turizmust kísérô szolgáltatásokban
amelyek a helyi elit birtokában vannak. Munkájuk
tehát olyan szektorokat támogat, amelyek a
globális gazdasághoz kötôdnek.
Iparág:

Ország:

Foglalkoztatás oka:

10
perc

A kakaó útja
Téma:

hogyan lesz a kakaóbabból csoki?

Cél:

a kakaó, mint növény megismerése

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

“A kakaó útja“ c. képek elôkészítése

Feladatleírás: Kérjünk meg annyi diákot, ahány kép van, hogy álljon ki az osztály elé.
A kiválasztott diákoknak osszuk ki a képeket, majd állítsuk ôket random sorba.
A képeket mutassák fel az osztálynak. A diákok a képeket tartó társaikat állítsák
sorba úgy, hogy a képek a kakaó termesztés és csokoládé gyártás
láncolatát mutassák.
A képek sorrendje: érés, szüret, szárítás, a gyümölcs félbevágása,
a babok kiszedése a gyümölcsbôl, kakaóbab szárítása, kakaóvaj
kivonása, folyékony csoki, kész termék.
Szerzô: Gáll Veronika

10
perc

A rizs számokban

Téma:

a rizstermesztés, a rizstermesztés jelentôsége

Cél:

a tanulók érdeklôdésének felkeltése;
a rizs, mint növény és elsôdleges élelmiszerforrás

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

„A rizs számokban” c. feladatlap fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Keressétek meg a rizzsel kapcsolatos adatokhoz tartozó helyes számokat
és kössétek össze a párokat!
Megoldás:
1. b
2. o
3. n
4. k
5. m

6.
7.
8.
9.
10.

l
d
h
f
i

11.
12.
13.
14.
15.

j
e
g
a
c
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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A rizs számokban
1.

A fôzéshez felhasznált víz általában
a rizs tömegének hányszorosa?

a.

0,5 kg

2.

Általában hány cm magasra nô
meg egy rizs palánta?

b.

3x

3.

Hány rizsfajta létezik a világon?

c.

3 kg

4.

Egy rizspalántán hány szem rizs terem?

d.

5 hónap

5.

A legnagyobb rizstermelô ország, Kína kb.
hány millió tonna rizst termel évente?

e.

20%

A rizs a Himalája déli lejtôirôl származik.
A legelsô fajták hány évvel ezelôtt jelentek meg itt?

f.

60%

Hány hónapra van szükség ahhoz,
hogy a rizsnövény beérjen?

g.

90%

h.

500 m euro

i.

1510 kJ

j.

2600 ha

6.

7.

8.

Olaszországban a konyhai felhasználásra
forgalmazott rizs forgalma körülbelül hány
milliárd euró évente?

9.

Az emberiség több mint hány
százalékának fô tápláléka a rizs?

10.

100 g nyers rizsben hány kJ energia található?

11.

Ma hazánkban mindösszesen hány
hektáron termesztenek rizst?

k.

100-150 szem

12.

A hazánkban termelt rizs a hazai
fogyasztás hány százalékát fedezi?

l.

12 000 éve

13.

A rizsföldek hány százaléka található Ázsiában?

m.

126 400 t

14.

Mianmarban kb. hány kilogramm
rizst esznek meg fejenként naponta?

n.

140 000 féle

Az európai rizsfogyasztás átlagosan
hány kilogramm fejenként évente?

o.

80-150 cm

15.

10-15
perc

Valóban ismered a csokoládé t?
Téma:

a kakaó, mint növény összetevôi, kulturális jelentôsége, felhasználása

Cél:

a fogalom elôkészítése

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Mibôl lesz a csokoládé?” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Olvasás után beszéljük meg a kérdéseket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mit jelent az árnyékos termelés? Mi a jelentôsége?
Mit jelképez az édességek ajándékozása?
Mi a csokoládéital?
Kik fogyaszthatták a csokoládéitalt a maja és az azték kultúrában?
Miért különleges a kakaóbab ízhatása?
Melyik iparág hasznosítja még a kakaóvajat?
Miért hasznos a kakaóvaj?
Miért hasznosak a flavonoidok?
Hányszor ajánlott hetente kis mennyiségben csokit fogyasztani?
Miért nem ehet a kakaótermelôk gyermekének nagy többsége csokoládét?

Valóban ismered a csokoládé t?

A reggeli kakaó, vagy egy szelet csokoládé hallatán mindenkinek összefut a nyál a szájában. A kínálat
az üzletek polcain több mint bôséges, ha valaki csokit enne, hiszen az édesipari termékek közül az
egyik legnagyobb múltra visszatekintô és legkedveltebb édesség a csokoládé.
Az édes íz szeretete az ember vele született tulajdonsága. Az édességeknek évszázados kulturális
hagyományai vannak, a desszertek és a csokoládé ajándékozása a szeretet, a hála és a jutalmazás
kifejezésének elfogadott formája.
A csokoládéitalt, a kakaóbab ôrlemény mézzel, fûszerekkel (vanília, bors, fahéj) és vízzel készült elegyét a maja és az azték kultúrában csak a társadalom kitüntetett férfi tagjai, magas rangú állami hivatalnokok, kiváló harcosok és papok ihatták.
De mibôl is áll, amit oly sokan szeretnek?
A kakaófa (Theobroma cacao ssp. cacao) meleg, párás környezetben érzi jól magát. Ezért csak a
trópusokon, az ún. „kakaó-öv” országaiban nô.
Különösen érzékeny növény, mely közvetlen napfényben nem is virágzik, így növekedéséhez termékeny talajra és a nap sugaraitól árnyékkal védô nagyobb növényekre van szüksége.
Elsô ovális gyümölcseit, melyek a „cabosse” nevet viselik, tízéves korától termi. A virág beporzását
végzô rovarok csak a valódi dzsungel nedves, árnyékos, korhadó szerves anyagokban gazdag
közegében érzik jól magukat, ezért az ültetvényeknek bizonyos mértékig együtt kell élnie az ôserdôvel.
A kakaóbab több mint 500 különbözô aromát tartalmaz, így különlegesen összetett az íz hatása. A
csokoládét évszázadok óta afrodiziákumként tartják számon, mivel olyan vegyületet tartalmaz, melyet
a szerelmes ember agya is termel, de a kísérletek azt mutatják, hogy legalább 4 ezer szelet csokoládét
kellene elfogyasztani ahhoz, hogy vágyfokozó hatása érvényesüljön.
Hetente 2-3 alkalommal - kis mennyiségben - nyugodtan fogyaszthat minden egészséges ember
csokoládét, de oda kell figyelni arra, hogy az magas kakaótartalmú, minôségi termék legyen.
A kozmetikai ipar is már régóta alkalmazza a kakaóvajat, mivel az ezzel készült termékek tisztítják,
ápolják és védik is a bôrt. Hamarosan azonban a szépségápolás egyik fôszereplôjévé is válhat a
kakaóvaj, hiszen nagyon gazdag teobrominban, amely a koffeinhez hasonlóan serkenti a zsírégetô
folyamatokat, így fontos összetevôje a fogyasztó és zsírégetô krémeknek.
Már több mint 15 éve kutatja egy nemzetközi vállalat-csoport a kakaóban rejlô táplálkozási és gyógyászati lehetôségeket. Kiderült például, hogy a kakaóban is megtalálható flavonoidok egy fajtájának
kutatása közelebb hozhatja a szív- és érrendszeri megbetegedések étrendi kezelését.
Forrás: www.hvg.hu/egeszseg/20060414csokifogyasztas.aspx, www.epika.web.elte.hu/irat/csokolade.pdf

Azt viszont kevesen tudják, hogy a kakaótermelôk nagy többsége sosem engedheti meg magának,
hogy gyermekének csokoládét vegyen, mert mire Európában feldolgozzák a kakaót és visszakerül a
csokoládé a kakaótermelô országokba, megfizethetetlenül drága lesz a termelôk számára.

10-15
perc

Mi a rossz a banánban?
Téma:

honnan és hogyan kerül a banán a boltokba?

Cél:

tudatosodjon a gyerekekben, hogy a banán, amit jóízûen majszolunk
nap, mint nap, milyen körülmények között jut el hozzánk

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Mi a rossz a banánban?” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás:
Olvasás után beszéljük meg a kérdéseket:
• Milyen problémákat okoz a túlhajszolt munka?
• Csomagoláskor milyen hibák miatt minôsítik nem elfogadhatónak a banánt?
• A szállítás során milyen a hûtôegységek fogyasztása?
• Mivel érlelik a banánt?
• Szavaz-e a fogyasztó vásárláskor? Hogyan?
• Kiknek a megélhetését biztosítja a fair, azaz méltányos ár?
• Hány brit szupermarket-lánc kínál kizárólag méltányosan forgalmazott banánt?
Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról
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Mi a rossz a banánban?
A banán Ázsiából származik, ahonnan a portugálok telepítették be az amerikai kontinensre, ahol nagyon gyorsan elterjedt,
és a rabszolgák egyik alapvetô táplálékává vált.
Mára világszerte termesztik a nedves trópusokon, és a kávéval együtt e régiók együttes exportbevételének 60 százalékát
biztosítja. Lévén, hogy jobban ellenáll a rovaroknak és betegségeknek, mint a kávé, a banánt biztonságos mezôgazdasági
export-befektetésnek tekintették a gyarmatosítás után.
A banán a negyedik legfontosabb növény a világon a rizs, a búza és a kukorica után, és csaknem 1000 fajtája létezik.
Formája lehet görbe vagy egyenes, hosszú, vékony és hegyes végûtôl egészen a vastag és tömzsiig. Mérete pedig az
ujjnyitól akár 30 cm-ig elôfordul. A nagyméretû banánokat egész évben importálják Ecuadorból, Kolumbiából, Costa Ricáról,
Hondurasról, Guatemalából és Panamából.
Ma mindössze öt vállalat, a Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes és Noboa uralja a nemzetközi banánkereskedelem 80 százalékát. Az elmúlt években az európai szupermarket-láncok gazdasági hatalma megnôtt, így az árképzés terén is nagy befolyásuk van. Az árrés terhét azonban nem a szupermarketek viselik, és nem is az importôrök, szállítók vagy beszállítók,
hanem közvetlenül az ültetvényeken dolgozókat sújtják, akik átlagos esetben a banán bolti árának 1 százalékát kapják meg.
A munkások annyi fizetséget kapnak egy 10-12 órás, keményen végigdolgozott munkanapért, ami nem fedezi alapvetô
emberi szükségleteiket (fedél, élelem, oktatás és ruházat).
A közép-amerikai banán-ültetvények akár 100 négyzetkilométer területûek is lehetnek.
A banánt még zölden szüretelik. A munkások a 80 kilós fürtöket kézzel cipelik a helyi csomagolóraktárba. A szüretelôket
általában a maximális hatékonyság érdekében darabbérben fizetik, akiknek ez a túlhajszolt munka gyakran jelentôs
egészségügyi problémákat okoz.
A csomagolóraktárakban fôleg nôi munkások dolgoznak. Itt a banánokat kisebb fürtökre osztják, megmossák, csomagolják
és dobozolják. Minden olyan banánt kiselejteznek, ami nem felel meg a szigorú, a szupermarketek által elôírt „kozmetikai”
elôírásoknak. Az ENSZ Élelmezési és Mezôgazdaság Szervezetének (FAO) becslése szerint a teljes banántermés 30-40
százalékát minôsítik „nem elfogadhatónak” kisebb foltok vagy egyéb hibák miatt.
A bedobozolt banánokat közúton vagy vasúton a kikötôbe szállítják, ahonnan az érés megakadályozása érdekében magas
energiafogyasztású hûtôegységekben szállítják tovább ôket. Európába érkezésük után a banánt speciális raktárakban egy
etilén nevû vegyi anyag használatával és a hômérséklet fokozatos növelésével mesterségesen érlelik.
A banánt ezután elsôsorban közúton közvetlenül a kereskedôkhöz vagy nagykereskedôkhöz szállítják, akik a kisebb boltokat
és piacokat látják el velük. Nagy-Britanniában 2002-ben az élelmiszerszállítás a tehergépkocsis szállítás 25 százalékát, és
a teljes brit szén-dioxid-kibocsátás 1,8 százalékát tette ki.
A lánc végén pedig a fogyasztó áll, aki vásárlásával szavazhat a kizsákmányolás-mentes termékre, ha a méltányos
kereskedelem hálózatán keresztül forgalmazott banánt vásárol.
Ugyanis a kereskedôk, ha egy termékkel kapcsolatban a fogyasztói magatartás megváltozását tapasztalják, azt továbbítják
a beszállítók felé. Így a fogyasztók igényei azonnali és jelentôs hatással lesznek az importra. Tehát ha a fogyasztók kizárólag
méltányos kereskedelembôl származó (fair trade) banán vásárlása mellett döntenek, igényük végighalad a beszerzési láncon,
és a fair trade tanúsítási rendszerében megkövetelt tisztességes munkakörülményeket érvényre juttatják az ültetvényeken
dolgozók számára.
Jelenleg a fair trade termékek nem érhetôk el mindenhol. A legújabb fejlemények azonban bizonyítják a fogyasztói igények
hatalmát: az öt legnagyobb brit szupermarket-láncból kettô már kizárólag fair trade banánt kínál. A független beszállítóktól
származó fair trade banán már a brit banánpiac 20 százalékát teszi ki, ez több mint 5 millió kisgazda és munkás „megélhetést
fedezô bérét” biztosítja világszerte.

• Milyen problémákat okoz a túlhajszolt munka?

• Szavaz-e a fogyasztó vásárláskor? Hogyan?

• Csomagoláskor milyen hibák miatt minôsítik

• Kiknek a megélhetését biztosítja a fair,

nem elfogadhatónak a banánt?
• A szállítás során milyen a hûtôegységek fogyasztása?
• Mivel érlelik a banánt?

azaz méltányos ár?
• Hány brit szupermarket-lánc kínál kizárólag
méltányosan forgalmazott) banánt?

15-20
perc

Kvíz Mix
Téma:

adatok, információk a kakaóról, kávéról, banánról, teáról

Cél:

olyan érdekes adatok átadása, amelyek segítségével a témával
kapcsolatos új információk könnyebben rögzülhetnek a tanulókban

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Kvíz Mix” c. feladatlap fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Töltsük ki a tesztet, majd közösen beszéljük meg a helyes válaszokat.
Megoldások
1. a
2. b
3. c
4. b

5.
6.
7.
8.

b
c
c
a

9. c
10. a
11. a
12. b

13.
14.
15.
16.

b
c
c
c

17.
18.
19.
20.

a
b
b
c

21. b
22. b

Szerzô: Újszászi Györgyi

10
perc

Rizs kvíz

Téma:

adatok a rizsrôl

Cél:

olyan érdekes adatok átadása, amelyek segítségével a témával
kapcsolatos új információk könnyebben rögzülhetnek a tanulókban

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Rizs kvíz” c. feladatlap fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Töltsük ki a tesztet, majd közösen beszéljük meg a helyes válaszokat.
Megoldások
1. a
2. c

3. a
4. c

5. b
6. c

7. b
8. a

9. b
10. a

Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Kvíz Mix
1. Mióta ismeri az európai
ember a kakaót?
a. kb. 500 éve
b. kb. 200 éve
c. kb. 50 éve
2. Melyik kontinenseken
terem kakaó?
a. Európa, Ausztrália
b. Ázsia, Afrika, Amerika
c. Ausztrália, Amerika
3. Milyen magasra nô
egy kakaófa?
a. 2 méter
b. 5 méter
c. 10 méter
4. Hány tábla csokit lehet
készíteni egy átlagos fa
termésébôl?
a. 10 tábla
b. 20 tábla
c. 30 tábla
5. Lehet valamire használni
a kakaógyümölcs többi részét?
a. nem
b. szappankészítéshez
c. építôiparban
6. Hány kilogramm érett piros
kávécseresznyét kell leszedni
ahhoz, hogy egy kilogramm
kávét nyerjünk?
a. 2 kg-ot
b. 3 kg-ot
c. 6 kg-ot
7. Körülbelül hány munkaórára
van szükség egy kg. nyers kávé
elôállításához?
a. ½ órára
b. 1 órára
c. 3 órára
8. Körülbelül mennyit keres
naponta egy kávészüretelô?
a. 500 forintot
b. 1000 forintot
c. 2750 forintot

9. Mennyivel kereshet többet
egy gazdálkodó, ha a méltányos
kereskedelem hálózatán
keresztül adja el a termését?
a. akár másfélszer annyival többet
b. akár kétszer annyival többet
c. akár háromszor annyival többet
10. Hol gyártják a világon
a focilabdák 75 százalékát?
a. Pakisztán
b. India
c. Argentína
11. Hány labdát tud egy
munkás
8-9 órás munkaidôben
összefûzni?
a. 3
b. 10
c. 1
12. Mi a rizsben található
legfontosabb nyomelem?
a. vas
b. cink
c. kálcium
13. Eredetileg honnan
származik a kávé?
a. Guatemala
b. Etiópia
c. Kína
14. Az afrikai lakosság
hány százaléka alultáplált?
a. 3%
b. 10%, de szerencsére
egyre csökken a számuk
c. több mint 30%, és ez
szám egyre nô
15. A világ 30 legkevésbé
ejlett országában a lakosság
hány százaléka írástudatlan?
a. 15%
b. 30%
c. 60%
16. Az Elefántcsontpart esôerdejének hány százalékát
irtották ki azért, hogy hibrid
kakaót tudjanak termeszteni?
a. 10% b. 12% c. 15%

17. Mit tartottak az ôsi kínaiak
a teáról?
a. elûzi az álmosságot, és a
szellemi képességet frissen tartja,
meghosszabbítja az életet
b. ápolja a bôrt
c. gôze elûzi a gonosz szellemeket
18. Hány teafajta ismert
a világon?
a. 36
b. 876
c. 100
19. Hogyan került Európába
a tea?
a. a vikingek elrabolták egy kínai
hajó rakományát, és késôbb
meghonosították Európában is
b. a portugálok Japánban a XVI.
sz. közepén találkoztak ezzel az
itallal és behozták Európába
c. Kolumbusz és legénysége
1492-ben kapta az amerikai
ôshonosoktól
20. Hogyan kezelik leszedés
után a tealeveleket, hogy
megtartsa a zamatosságát?
a. azonnal egy kamrába rakják,
ahol megtartja a nedveség-tartalmát
b. azonnal zsákba rakják, hogy
könnyebb legyen a szárítása
c. leveleit leszedés után sodorják,
majd eltávolítják a nedvességet
21. Mi az árasztásos termesztés
legfôbb elônye?
a. könnyebb betakarítani a termést
b. a vízborítás megakadályozza
kártevôk elszaporodását
c. nagyobb a terméshozam
22. Milyen más növényekkel
együtt termesztik
a kakaóbabot?
a. kávé és mogyoró
b. banán és diófélék
c. kaucsuk és gyapot

Rizs kvíz
1. Mi az a rizsbank?
a. egy, a helyi fajták eltartására mûködô raktár
b. egy bank, ahol rizzsel fizetnek
c. egy rizsraktár, hogy a rizst akkor lehessen
értékesíteni, amikor kedvezô az ára

2. Melyek a legnagyobb rizstermelô országok?
a. Bulgária, Mozambik, Kanada
b. Olaszország, Magyarország, USA
c. Kína, India, Brazília

3. Mi a rizsszórás jelentôsége?
a. Olaszországban a friss házasoknak
termékenységet és szerencsét hoz, ha
a násznép rizst hint az ifjú pár fejére
b. Kínában az aratását követô ünnepi lakomán
a házigazda 1 zsák rizst „szór” (oszt szét), mert
a mondás szerint, aki a rizsét mással megosztja,
kétszeresen kapja azt vissza
c. Indiában a Védák (szent szövegek) azt írják, hogy
a rizsben van a boldogság, ezért a rizs ünnepén rizst
szórnak az istenek szobraira, hogy legyen sok rizsük.

4. A rizs miért egészséges táplálék?
a. nem tartalmaz zsírt és fehérjetartalma is alacsony
b. sok benne a vas és a D vitamin
c. kevés benne a koleszterin és a nátrium, valamint
nem tartalmaz glutént

5. Mi készülhet a rizsszalmából?
a. az építkezésben használják kötôanyagként
a habarcsba keverve
b. a rizspapír, amely egy nagyon értékes, igen
vékony, de meglehetôsen erôs papírfajta
c. elégetik, mert semmire sem jó, és az ártalmas
kártevôk elszaporodnak benne

6. A hagyomány szerint ki ismertette meg
a rizst a nyugati világgal?
a. VII. Lajos francia uralkodó hozta Európába a
II. Keresztes Hadjárat során
b. Amerigo Vespucci, olasz felfedezô hozta magával
Itáliába, Venezuela felfedezésekor
c. Nagy Sándor volt az, aki indiai hódításai során
találkozott vele

7. Melyek a legnagyobb rizs exportôr országok?
a. Gambia, Nepál, Argentína
b. Thaiföld, Vietnám, Egyesült Államok
c. Elefántcsontpart, Svédország, Peru

8. Hogyan kell fôzni a rizst?
a. forrásban levô vízbe kell tenni (soha nem
hideg vagy langyos vízbe, különben a rizsszemek
szétáznak)
b. mossuk meg a rizst fôzés elôtt, különben
elveszti legfontosabb tápanyagait
c. fôzés elôtt hideg vízbe kell áztatni

9. Mi a hántolás?
a. egy rizsfôzési technika
b. az az eljárás, mely során elválasztják
a rizsszemeket a pelyvától
c. az aratást nevezik így, mert aratáskor az
összefüggô növényszônyeget egyben „hántják le”
(szedik le) a földrôl

10. A néphagyomány számos legendát talált ki,
melyek általában természetfeletti jelentôséget
tulajdonítanak a növénynek. Ezek szerint a rizs
minek a szimbóluma?
a. a termékenység, a szorgalom, a boldogság
és a jó egészség
b. a hosszú élet és az örök fiatalság, a gyermekek
oltalmazója
c. a vándorok és úton lévôk tápláléka, mivel a világ
szinte minden táján megtalálható

Feladato k
14- 16 éve s k o r t ól

20-25
perc

A szegénység ördögi köre
Téma:

a szegénység, különbözô okai és a lehetséges kitörési pontok

Cél:

a szegénység különbözô okainak és azok összefüggéseinek felismertetése

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

20-25 perc

Kellékek, elôkészületek:

„Szegénység kártyák”, „A szegénység következményei” c. feladatlapok
fénymásolása csoportonként, üres kártyák, toll

Feladatleírás: Osszuk 4-6 csoportra az osztályt. Minden csoport kapjon 1-1 csomag „Szegénység kártyát”.
A csoportok feladata a kártyák elolvasása, majd a rajtuk lévô fogalmak ok-okozati viszony szerint sorba rendezése. A szegénység c. kártya legyen az elsô, majd az óramutató járásával megegyezôen a többi. Minden
kártyát az kövessen, amelyet az adott kártyán látható jelenség okoz. Végül érjenek vissza a kiinduló kártyához.
Ezután vegyük elô „A szegénység következményei” c. feladatlapot, és kérjük meg a csoportokat, hogy írják le,
szerintük milyen következményei vannak még a kártyán szereplô fogalmaknak. Végül osszuk ki az üres kártyákat, amire a tanulók rajzoljanak olyan dolgokat, amik a meglévô kártyákon kívül még okozói lehetnek a
szegénységnek.
Ezután közösen vitassuk meg:
• A kártyákat, amelyeket ôk rajzoltak (betegség, környezeti kár, katasztrófa, rossz környezeti
adottság, szenvedély betegség, politikai rendszer, stb.)
• Miért alkot ördögi kört a szegénység?
• Milyen lépéseket és hol lehet tenni a kör megtörésére? (állami intézkedés, nemzetközi
segélyszervezet, adott közösség szempontjából)
• Mik lehetnek a beavatkozások hatásai? Melyik a leghatékonyabb beavatkozás a szegénység
felszámolása érdekében?
• Elég egy lépés, vagy több beavatkozás kellene a szegénység felszámolásához?
• Mi kellene, hogy ezeket a lépéseket valóban megtehessük?
• Tudnak-e olyan programot, amely valóban lezajlott a világban valahol?
Forrás: Globális nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez
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A szegénység következményei
Milyen következményei lehetnek még a kártyákon olvasható dolgoknak?
Szegénység:
•
•

Kevés jövedelem:
•
•

Éhínség:
•
•

Alultápláltság:
•
•

Alacsony iskolázottság:
•
•

Alapvetô ismeretek hiánya:
•
•

Megrendült egészség:
•
•

Munkanélküliség:
•
•

Szegénységkártyák
Szegénység
A világon élô gyermekek
kb. 25 százaléka
szegénységben él.

Alultápláltság
Azok a gyerekek, akiknek nem jut
elég élelem, alultáplálttá válnak.
Testi fejlôdésük, növekedésük
lelassul, majd leáll.

Kevés jövedelem

Éhinség

A munka nélkül maradt
embereknek nincs elég
jövedelmük alapvetô szükségleteik
fedezésére, mint étel, lakhatás,
vagy ruházat. Gyermekeik már
a szegénységbe születnek bele.

A szegénységben élô
gyermekek sokszor nem
jutnak elegendô, megfelelôen
tápláló élelemhez.

Alacsony
iskolázottság

Alapvetô ismeretek
hiánya

Az alultáplált, gyakran beteg
gyerekek részére nagy
erôfeszítés tanulni, és sokat
hiányoznak az iskolából.

Azok a fiatalok, akiknek nehéz
az iskola, sokat hiányoznak,
vagy végképp kimaradnak az
oktatásból nem tanulnak meg
a késôbbi munkavállaláshoz
nélkülözhetetlen dolgokat,
mint pl az írás, számolás.

ABC 123
Megrendült
egészség
Az alultáplált gyerekek
gyakrabban betegszenek meg,
mivel szervezetük gyöngébb
az egészségeseknél.

Munkanélküliség
Amikor a gyerekek felnônek,
munkába szeretnének állni.
Ha az ehhez szükséges
alapvetô ismereteket nem
tanulták meg az iskolában,
akkor nehezen
kapnak munkát.

15-20
perc

Egyetemes Emberi Jogaink
Téma:

vizsgáljuk meg, hogy az emberi jogokat milyen mértékben tartják be,
vagy épp szegik meg

Cél:

alapvetô emberi jogaink megismerése

Ajánlott korosztály:

16-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata” c. feladatlap fénymásolása
tanulópáronként

Feladatleírás: Tanulópáronként mindenki kapjon egy példányt „Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata” c.
feladatlapból, majd olvassák el a cikket a tanulók.
Ezután kérjük meg a párokat, hogy saját belátásuk szerint csoportosítsák az emberi jogokat:
• Azok a jogok, melyeket a világon mindenhol betartanak.
• Azok a jogok, melyeket valahol megszegnek. Tudnak-e konkrét példákat említeni?
• Azok a jogok, melyek betartása, betartatása a legfontosabb jelenlegi életünkben.
• Azok a jogok, melyek inkább más körülmények között élô embereknek fontosak.
Végül közösen beszéljük meg, hogy ki, melyik jogot hová sorolta.
Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról

10-15

Biodiverzitás, az ismeretlen
Téma:

a biológiai sokféleség fogalma, fontossága

Cél:

tudatosítani a tanulókban, hogy bolygónkra nézve súlyos

perc

következményekkel jár a fajok kipusztulása
Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Mit jelent a biodiverzitás?” c. cikk fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Osszuk ki a feladatlapot a tanulópároknak, majd kérjük meg ôket, hogy figyelmesen olvassák el
a cikket. Ezután beszéljük meg a következô kérdéseket:
• Milyen élôlények élnek a rizsföldön?
• Elevenítsük fel: mi az a táplálkozási lánc?
• Milyen táplálékot adhat az ember számára a rizsföld, mint élôhely?
• Milyen más tevékenységekkel egészíthetô ki a rizstermesztés?
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
(részletek)

Az ENSZ közgyûlése 1948. december 10-én kinyilvánította Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, mint
azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból,
hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem elôtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás
és nevelés útján elômozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kifejlesztését.
A Nyilatkozatot a II. Világháború borzalmai ihlették, és elfogadásának napját azóta is minden évben az Emberi
Jogok Napjaként ünnepeljük.

1. cikk
Minden emberi lény szabadon születik és egyenlô
méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri
szellemben kell, hogy viseltessenek.
3. cikk
Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
4. cikk
Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani.
5. cikk
Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen,
embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy
bánásmódnak alávetni.
22. cikk
Minden személynek, mint a társadalom tagjának joga
van a szociális biztonsághoz; valamint - az államok
erôfeszítései és a nemzetközi együttmûködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok
szer-vezetével és gazdasági erôforrásaival- a
méltóságához és személyiségének szabadon való
kifejlôdéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogai kielégítéséhez.

23. cikk
1. Minden személynek joga van a munkához, a
munka szabad megválasztásához, a méltányos és
kielégítô munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
2. Az egyenlô munkáért mindenkinek megkülönböztetés nélkül egyenlô bérhez van joga.
3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és
kielégítô fizetéshez van joga, amely számára és
családja számára az emberi méltóságnak megfelelô
létet biztosít, és amelyet megfelelô esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
24. cikk
Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidôre, beleértve a munkaidô ésszerû korlátozását és
az idôszakos fizetett szabadságot.
25. cikk
1. Minden személynek joga van saját maga és
családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez,
ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint
a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a
munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység,
öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt
elveszíti.
26. cikk
Minden személynek joga van a neveléshez. Az elemi
és alapvetô oktatásnak ingyenesnek és kötelezônek
kell lennie.

Mit jelent a biodiverzitás?
Minden állat- és növényfaj a saját élôhelyén érzi igazán jól magát, speciális környezetet és klímát igényel. Ha
egy növényfaj vagy egy állatfaj kihal, akkor nincs egyetlen egy olyan másik növény vagy állatfaj sem, amelyik
ugyanabban a környezetben pontosan ugyanolyan jól érezné magát.
A biodiverzitás (biológiai sokféleség) a Földön élô növények és állatok sokféleségét jelenti. A biodiverzitás
megôrzése pedig az élôhelyek és a fajták megôrzését jelenti, ezért kell megvédeni minden egyes fajt, amely
ezen a bolygón fellelhetô. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy vigyázunk az állatok és növények speciális élôhelyeire.
Azért fontos megôrizni a biodiverzitást, mert ha eltûnik egy faj, akkor az adott terület ökológiai körforgásában
lévô minden egyes résztvevô számára lecsökken a táplálékszerzés, és ezáltal az élet lehetôsége. Ha ez nagyobb
területeken és hosszú távon fordul elô, akkor az egész bolygó ökológiai rendszerét fenyegeti.
Vegyük például a rizsföldeket. Tökéletes élôhelyet nyújtanak számos növény- és állatfajnak, algáknak, növényeknek, halaknak, férgeknek, bogaraknak, kétéltûeknek, és puhatestûeknek.
Az állatfajok fontos jövedelemforrást jelentenek a vidéki lakosok számára és gyakran elôfordul, hogy táplálékul
szolgálnak azoknak, akik kénytelenek szembesülni a rossz termés következményeivel és az élelmiszerhiánnyal.
Sokan vannak azok a vidéki lakosok, akik számára a legfontosabb, és gyakran az egyetlen állati fehérje forrást
jelentik azok a halak és más vízi élôlények, amelyek a rizsföldeken élnek.
A rizstermesztés jól párosítható más gazdálkodási tevékenységgel, mint például a hal- vagy kacsatenyésztéssel.
A rizsszalma remek alom a háziállatok számára.
A kacsák és a halak algákkal és kisebb vízi élôlényekkel táplálkoznak, miközben az igavonó állatok, akik a
teherszállításban és a földmûvelési munkák során segítik a gazdálkodók munkáját, természetes trágyát adnak
a földnek. Az állatok, a növények és a rizspalánták túlélése egymástól függ: ôk egy tápláléklánc láncszemei.
A rizsföld a teljes élôvilágával együtt jelenti a helyi lakosok számára a megfelelô minôségû és mennyiségû
élelmiszert, valamint biztosítja a biodiverzitás megôrzését.
Kérdések:
• Milyen élôlények élnek egy rizsföldön?
• Elevenítsük fel: Mi az a táplálkozási lánc?
• A rizsföld, milyen táplálékot adhat az ember számára, mint élôhely?
• Milyen más tevékenységekkel egészíthetô ki a rizstermesztés?

Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.

10-15
perc

Biodiverzitás kvíz
Téma:

a biodiverzitással kapcsolatos fogalmak

Cél:

olyan érdekes adatok átadása, amelyek segítségével a témával
kapcsolatos új információk könnyebben rögzülhetnek a tanulókban

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Biodiverzitás kvíz” c. feladatlap fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Töltsük ki a kvízt, majd beszéljük meg közösen.
Megoldás:

1. c
7. b

2. a
8. c

3. c
9. b

4. a
10. c

5. b
11. b

6. c

Értékelés:
Több mint 10 helyes válasz - Biodiverzitás szakértô
Gratulálunk! Nagyon jól ismered az élelmiszerekkel kapcsolatos problémákat, sikerült megfelelô válaszokat adni
a feltett kérdésekre. Olyan tudatos fogyasztó leszel, aki tájékozódik arról a termékrôl, amelyet megvásárol, és
döntéseivel segíti azokat az embereket, akik több ezer kilométerre élnek tôle!
6-10 helyes válasz - Tisztában van a biodiverzitás fogalmával
Látszik, hogy alaposan felkészültél a kérdések által érintett témákban, de lehetne jobb is! Továbbra is informálódj, ne félj kíváncsiskodni, idôvel rájössz, hogy olyan világ van a tányérodon, amelyet nem is gondolnál!
Kevesebb mint 6 helyes válasz - A biodiverzitás témája nem tartozik az erôsségeid közé
Új dolog lehet a számodra megtudni, milyen sok nép szenved az éhezéstôl, és te mit tehetsz annak érdekében,
hogy ez megváltozzon, és ezáltal jobb helyzetbe kerülhessenek a föld déli országai.

Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Biodiverzitás kvíz
1. Hány paradicsomfajta terem
a mediterrán térségben?
a)
kb 10.
b)
kb 50
c)
több mint 100

2. Mi az a GMO?
a)
genetikailag módosított organizmus
b)
világifjúsági szervezet
c)
általában fogyasztható zöldségek

3. Hány fajta élôlény ismersz?
a)
200 ezer
b)
1 millió
c)
1 millió 750 ezer

4. Az utóbbi 450 millió évben átlagosan
30 évente pusztult ki egy növényfaj. Ma:
a)
5 növényfaj pusztul ki 1 nap alatt
b)
1 növényfaj pusztul ki 5 nap alatt
c)
1 növényfaj pusztul ki 5 év alatt

5. Mi az a FAO?
a)
Állattenyésztô Szervezetek Szövetsége
b)
Mezôgazdasági és Élelmezési Szervezet
c)
Halászati és Mezôgazdasági Szövetség

6. Hányan szenvednek a világon kóros
alultápláltságtól (nem jutnak annyi
élelmiszerhez naponta, mint amennyi
a minimális energiaszükségletük)?
a)
450 000
b)
120 millió
c)
850 millió

7. A világ összes élelmiszer mennyisége:
a)
nem elégséges a világ teljes népességének
élelmiszer ellátásához
b)
egyenlôen elosztva több lenne, mint
amennyi a föld teljes népességének
ellátásához szükséges
c)
ugyanannyi, mint amennyi a föld teljes
lakosságának ellátásához szükséges lenne

8. Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy
a)
garantált, hogy az áruházban méltányos
áron juthatunk élelmiszerhez
b)
lehetôség van arra, hogy megvédjék a
földeket, ahol az élelmiszert termelik
c)
lehetôség van arra, hogy folyamatosan
megfelelô minôségû, mennyiségû és fajtájú
élelmiszerhez jussanak az emberek az
egészséges és aktív élet érdekében

9. Mi az a biodiverzitás?
a)
a biológiailag lebomló anyagok sokfélesége
b)
sokféle állat- és növényfaj egy adott
területen belül
c)
sokféle lehetôség a biológiatanulásra

10. Mi az a monokultúra?
a)
egyetlen baktériummal készült kultúra
b)
az adott földrajzi területen élôk egy nyelvet
beszélnek és egy vallást gyakorolnak
c)
egyetlen mezôgazdasági terméket elôállító
gazdaság

11. Szerinted hozzá tudsz járulni hétköznapi
cselekedeteiddel az éhezés problémájának
megoldásához?
a)
Nem, az éhezés a Harmadik Világ
problémája, mi semmit nem tudunk tenni
ellene
b)
Igen, azzal, hogy megválogatjuk, mit
vásárolunk, és legfôképpen, hogy mit
eszünk

5-10
perc

Táplálkozási szokásaink
Téma:

kérdések a táplálkozási szokásokkal kapcsolatban

Cél:

a tanulók érdeklôdésének felkeltése és érzékenyítése az óra témája iránt

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

5-10 perc

Kellékek, elôkészületek:

nem igényel

Feladatleírás: Közösen vitassuk meg az alábbi kérdéseket:
1.

Hányszor eszel egy nap?

2.

Hány fogásból áll a fôétkezés?

3.

Mit szoktál enni két étkezés között (2 jellemzô példa)?

4.

Szerinted mely élelmiszerek azok, amelyeket gyakran fogyasztunk és nagyon messzirôl származnak?

5.

És melyek azok, amelyeket szintén gyakran fogyasztunk, de nagyon közel teremnek?

6.

Általában ki készíti el az ételt, amit megeszel?

7.

Mit csinálsz evés után?

8.

Egyedül eszel vagy társaságban?

9.

Hányszor eszel otthon készételt?

10.

Hányszor esztek egy héten étteremben?

11.

Körülbelül mennyi idôt vesz igénybe a fôétkezés?

12.

Étkezés közben általában be van kapcsolva a tévé?

13.

Mit iszol étkezéskor?

14.

Körülbelül mennyi szénsavas italt iszol egy hét alatt?

15.

Otthon ásványvizet vagy csapvizet iszol?

16.

Reklámozzák a tévében azokat az élelmiszereket, amelyeket rendszeresen fogyasztasz?

17.

Változatosan táplálkozol?

18.

Hányszor eszel húst egy héten?

19.

Hányszor eszel zöldséget egy héten?

20.

Sok nassolnivalót, chipset, süteményt eszel?
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.

52

10-15
perc

Fogyasztási szokásaink
Téma:

fogyasztási szokásaink megváltozásának okai. Mitôl lesz tudatos
egy vásárló?

Cél:

a tudatos vásárlás mikéntjének megismertetése a tanulókkal

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Fogyasztási szokásaink” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Osszuk ki a cikket a tanulópároknak, majd kérjük meg ôket, hogy figyelmesen olvassák el.
Ezután beszéljük meg a kérdéseket:
• Milyen tényezôk befolyásolják vásárlási szokásainkat?
• Mi a túlfogyasztás? Mik a következményei?
• Sorolj fel néhány marketingfogást, mellyel vásárlás során próbálnak befolyásolni minket!
• Jellemezd a tudatos vásárlót!
• Mi történik az agyonszállított élelmiszerekkel?
Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról

A fogyasztói kosár

10-15
perc

Téma:

Mi az a fogyasztói kosár? Mi van a fogyasztói kosárban?

Cél:

ismerjék meg a tanulók, milyen viselkedés áll a mindennapi bevásárlások
hátterében

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Fogyasztói kosár” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Tippeljétek meg a fogyasztói kosár összetételét! Egy-egy termék milyen arányban fordul
elô egy átlagos háztartás havi bevásárlásaiban?
Megoldás
Élelmiszerek
Szeszes italok, dohányáru
Ruházkodási cikkek
Tartós fogyasztási cikkek

28%
5%
6%
17%

Háztartási energia
Egyéb cikkek, üzemanyagok
Szolgáltatások

9%
26%
9%

Forrás: Fogyasztó kúra – Környezeti nevelési modulgyûjtemény a fenntartható fogyasztásról
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Fogyasztási szokásaink
Fogyasztok, vagyis eszem, iszom, öltözködöm, vásárolok. Az étel és az ital az életben maradáshoz elengedhetetlen. Az
öltözködés a testet védi meg a környezet hatásaitól. Mára azonban a fogyasztási szokások megváltoztak. Nem annyit eszünk, amennyi elegendô a létfenntartáshoz, öltözetünk a divatot tükrözi, és jóval több ruhánk van, mint amennyit el tudunk
használni. Ettôl a trendtôl számos eltérés figyelhetô meg, hiszen a fogyasztási szokásokat befolyásolja az életkor, a társadalmi
helyzet, az anyagi helyzet, a lakókörnyezet, a vallás és a hagyományok.
Túlfogyasztás akkor következik be, amikor valaki szükségleteinél jóval többet fogyaszt. Több termék elôállításához több
energia szükséges, a többletenergia elôállítása és a nem-helyben elôállított termék szállítása pedig terheli a környezetet.
Több csomagolóanyag kerül a szemétbe, amely leggyakrabban mûanyagból készül, elôállítása környezetterhelô, a gyártás
alapanyagául meg nem újuló természetes anyagok szolgának (kôolajszármazékok).
Amikor belépünk egy boltba, vagy az esti film felénél vetített reklámokat nézzük, nem is gondolnánk, milyen mértékben a
befolyásuk alá kerülünk, hiszen igyekszenek helyettünk eldönteni, mire is vágyunk valójában. Arról nem is beszélve, hogy a
hatalmas költségû reklámfilmeket, óriásplakátokat, reklámkampányokat valójában mi, a fogyasztók fizetjük, mikor megvásároljuk az adott cég termékét.
Nem véletlen, hogy a nagyobb boltokban az olcsóbb, minden nap szükséges termékek (tej, kenyér) hátrébb kerülnek, így
ahhoz, hogy a vevô megtalálja a legszükségesebb holmikat, kénytelen végignézni a számára szükségtelen termékek sorát,
így szinte biztos, hogy vásárol olyan terméket, amelyre valójában nincs is szüksége. Ugyanilyen marketing fogás a hipermarketek heti átrendezése, melynek célja a tudatos, célirányos vásárlás akadályozása.
Ehhez hasonlóan hatnak ránk az akciók is. Egy szinte fél áron kínált terméket szinte rögtön megvásárolunk, hiszen „késôbb
még jól jöhet”, azonban ezen termékek legtöbbjének rövid a lejárati ideje, ezért megromlik, mielôtt valóban felhasználnánk.
A tudatos vásárlás fogalma szorosan összekapcsolódik a fogyasztóvédelemmel. Tudatos vásárló az, aki tisztában van egy
termék vásárlásával kapcsolatban a jogaival, tájékozott a termékek minôségével kapcsolatban, és ismeretei alapján, nem
pedig a reklámok hatására választja ki a szükség árucikkeket.
A termékek árfekvése mellett nem elhanyagolható a minôség sem. Lehet, hogy egy nagyobb üzletlánc saját márkás termékei
olcsóbbak, de összetevôik miatt károsak lehetnek a környezetre vagy magára az emberi szervezetre. Ha folyamatosan
megvásároljuk az állatkísérletekkel tesztelt kozmetikumokat, a gyárak folytatják tevékenységüket, és az állatvédôk küzdelme
hiábavaló lesz. Ha nem tiltakozunk a bôrre káros anyagokat tartalmazó testápolók és krémek ellen, a gyártók továbbra is
ezt az adalékanyagot használják. Ha azonban tudatosan kerüljük a hasonló árucikkeket, a gyártók igényeinkhez alkalmazkodva egészségesebb, jó minôségû termékek forgalmazására térnek át.
A tudatos vásárlónak az sem mindegy, hogy mennyit utazott az a termék, amely a kosarába kerül. Az élelmiszer-kilométer
(food miles) egy olyan mérôszám, amely a különbözô termékek rejtett költségeit méri a termelés, az elosztás, a beszerzés,
a fogyasztás és a lerakás során.
Az elmúlt évtizedben az egy-egy termék beszerzésére irányuló átlagos távolságok emelkedtek, valamint nôtt a légi szállítás
aránya is. Ennek eredményeként fokozódott a közúti forgalom és nagyobb lett a légszennyezés, amely jelentôs hatást fejt
ki a környezetre és növeli a hulladékok mennyiségét is.
Ráadásul a C-Tech Innovation által készített kutatás szerint az agyonszállított élelmiszerek több mint 30%-át kidobják. Az
élelmiszerhulladék kb. egy-egy ország hulladékának harmadát teszi ki (csomagolási hulladék nélkül). Egy újraelosztással
foglalkozó szervezet (Fair Share) szerint a kidobott, de még ehetô élelmiszerekkel naponta 250 ezer ember napi élelmiszerszükségletét lehetne fedezni.

Fogyasztói kosár
A fogyasztói kosár nem más, mint a termékeknek és szolgáltatásoknak egy oly módon meghatározott tömege,
összetétele, amely kifejezi az emberek átlagos fogyasztási szükségletét, tehát mindent magában foglal, amelyre
az embereknek egy rendes életvitelhez szükségük van.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesen 900 termék árváltozásaiból állítja össze a fogyasztói kosarat,
ezek közül havonta 188 termék árából számolják az inflációt. A statisztikusok szerint a termékek megfelelô súlyés mennyiségi arányával pontosan tudják modellezni egy átlagos háztartás havi szükségleteit.
Az élelmiszerek különleges helyet töltenek be a statisztikában, hiszen ez a termékkör folyamatosan bôvül, és
változnak a fogyasztói szokások is. A KSH szerint azonban nem valószínû, hogy a közeljövôben bôvítenék a
fogyasztói kosárban szereplô élelmiszerek körét, miután 1992-ben, amikor megújították az árindex számításának
módszerét, kikerült a kosárból a félliteres zacskós tej, a töltetlen kemény cukorka, a csirkeaprólék, a málnaszörp,
a fôzômargarin, valamint a gyorsfagyasztott spenót.
Bár a KSH a kereskedôkkel konzultálva állítja össze a kosarat, élelmezési szakemberek szerint az nem mutatja
be egy átlagos háztartás valós szükségleteit. Az élelmiszeripari cégek inkább piackutatók elemzéseit használják
marketingterveikhez, mint az ingyenesen hozzáférhetô KSH-statisztikát.
Forrás: www.sulinet.hu
Feladat:

Tippeljétek meg a fogyasztói kosár összetételét!
Egy-egy termék milyen arányban fordul elô egy átlagos háztartás havi bevásárlásaiban?

FOGYASZTÓI KOSÁR

Termék

százalék

Élelmiszerek
Szeszes italok, dohányáru
Ruházkodási cikkek
Tartós fogyasztási cikkek
Háztartási energia
Egyéb cikkek, üzemanyagok
Szolgáltatások
Összesen

100%

10-15
perc

A divatos sportmárkák mögött...
Téma:

mi húzódik a sportszergyártó cégek meghökkentôen magas
profittermeléseinek hátterében

Cél:

a vásárlás tudatos módjának megismertetése

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

„A legnagyobb sportmárka cégek” c. szöveg fénymásolása
tanulópáronként

Feladatleírás: Osszuk ki a szöveget a tanulópároknak, majd kérjük meg ôket, hogy figyelmesen olvassák el.
Ezután beszéljük meg a kérdéseket:
• Miért akarják a cégek a termelési költségeket lecsökkenteni?
• A termelési folyamat melyik szakaszában csökkentik a költségeket? Hogyan?
• Miért helyezik át a termelést a fejlôdô országokba?
• Sorold fel néhány ország nevét, ahová a cégek kihelyezik a termelést!
• Keress példákat a dolgozók jogainak megsértésére!
Forrás: Globális nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez

20-25
perc

Meno“ cuccok

Téma:

mindennapi ruhadarabjaink elôállításának termelési láncolata

Cél:

rávezetni a tanulókat, hogy mit tehetnek az igazságtalan termelôi rendszer
ellen

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

20-25 perc

Kellékek, elôkészületek:

„Menô cuccok” c. melléklet fénymásolása 6 példányban

Feladatleírás: 6 csoportra osztjuk az osztályt (2-4 fôs csoportok). Kiosztjuk a csoportoknak a „Menô cuccok”
c. mellékletet. Minden csoportnak kijelöljük a termelési folyamat egy-egy láncszemét, amelyet a csoportnak
alaposan meg kell vizsgálni és gondolatébresztô kérdések segítségével megvitatni.
Ezután a csoportok bemutatják a vizsgálat eredményét, bíztassuk ôket, hogy mondják el, ha valamit másként
gondolnak, majd beszéljük meg, hogy ôk mit tehetnek ennek az igazságtalan rendszernek a megváltoztatásáért.
Forrás: Globális nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez
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A legnagyobb sportmárka cégek
A globális sportszeripar meghökkentôen magas profitot termel. 2002-ben az iparág forgalma meghaladta az
58 milliárd dollárt. A Nike (USA) bevétele 2003-ban 1123 millió dollár volt, az Adidasé (Német-ország) 2002ben 408,9 millió dollár, a Reeboké (Németország) 2002-ben 195,5 millió dollár, míg a Pumáé (Németország)
2003-ban 320 millió dollár.
Az utca embere ugyanazt a sportterméket vágyja vásárolni, mint a hivatásos sportolók, folyton azt keresve, hol
és hogyan kaphatná meg legolcsóbban a reklámokból jól ismert és divatos sportmárkák darabjait.
A legnagyobb sportszergyártó transznacionális cégek mindegyike igyekszik a termelés egyes lépéseit a lehetô
legalacsonyabb áron kivitelezni, a profitot megtartani és lehetôség szerint növelni. Termé-szetesen a design
megálmodása, a termékek tesztelése, a marketing tervezése mind a fejlett tulajdonosi országokban történik,
míg a nyersanyagok elôállítása, elôkészítése és varrása a fejlôdô országokba koncentrálódik, gondosan
kiválasztva, hol gyártják le a termékeket a legolcsóbban. E termelési integráció szomorú eredménye az, hogy
a vásárlók állandó árcsökkentésre vonatkozó követeléseit csak akkor tudják teljesíteni, ha szigorúan lehúzzák
az elôállítás költségét, emiatt a gyárak dolgozóinak sokszor rossz körülmények között kell dolgozniuk.
A Fila olasz eredetû sportruházati cég, amely 2003 óta USA-beli részvényesek tulajdonában van. A cég hatalmas
összegeket költ reklámra, sport- és zenei hírességeket támogatva, és a menedzsment célja a megrendelési
idôk csökkentése. A Fila-ruhák termelése nagyrészt Kelet-Ázsiában történik. A Fila több nyilvános kijelentést
tett a dolgozók jogainak fontosságáról, ám a munkásokkal készített interjúk szerint állandóak a túlórák, és
azokat, akik nem akarnak túlórázni az elbocsátás réme fenyeget.
A Puma néhány éven belül a Nike, Reebok és Adidas mögött a világ 6. legnagyobb sportruházati cége lett. A
cipôk 90 százaléka és a ruházati cikkek 60 százaléka Kínában, Thaiföldön, Vietnámban és Kambodzsán készül,
míg a többi Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Paraguayban. A cég határozott lépéseket tett a dolgozók jogainak tiszteletben tartása felé, és képzési programokat mûködtet nekik.
Az Umbro brit magántulajdonú cég a futball világvezetô szponzora. Mivel magánkézben van, eladási adatai
nem nyilvánosak. A Kínában és Vietnámban gyártató cég a gyerekmunka ellenes kampányok célpontja évek
óta, fôként a focilabdák gyártása miatt. Bár emiatt etikai kódexet adott ki, a távoli országokban semmibe veszik
azt. A gyártás csúcsidôszakában a hírek 15 órás munkanapokról szólnak a hét minden napján, és fizetés nélküli
túlórákról, valamint nehezen teljesíthetô napi normákról.
A Kappa 1994 óta a Basic Net csoport tagja, központja az olaszországi Turunban található. A gyártást olyan
távoli országokba helyezik ki, mint Thaiföld, India, Kína, Indonézia, Vietnam, Törökország és Románia. A cég a
világ egyik legnagyobb futball-szponzorálója, az olasz és a walesi nemzeti futball fô támogatója. A cég etikai
kódexében szigorúan védi a munkások jogait, ám azt sorozatosan megsértik a kényszerített túlórákkal (fôleg
Törökországban és Kínában).

10-15
perc

A Tudatos Vásárló
Téma:

Hogyan készüljünk fel mindennapi bevásárlásainkra? Milyen szempontok
szerint válasszuk ki, hogy mi kerüljön a kosarunkba?

Cél:

a tudatos vásárlás fortélyainak megismertetése a tanulókkal

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

„A tudatos vásárló 12 pontja” c. szöveg fénymásolása, felvágása

Feladatleírás: Osszuk fel 12 csoportra az osztályt. Minden csoportnak adjunk egy-egy pontot a tudatos vásárlás 12 pontja közül. Kérjük meg a csoportokat, hogy soroljanak fel 5 érvet, hogy az adott szempont miért fontos,
vagy szerintük miért nem fontos a vásárlásnál. Végül közösen beszéljük meg az érveket és az ellenérveket.
Forrás: Globalizációs Túlélôkönyv Középiskolásoknak

15-20

Az éhezés

perc

Téma:

az éhezés fogalma, eredete, következményei

Cél:

az alábbi fogalmak megértése: „alultápláltság”, „egészségtelen
táplálkozás”, „abszolút éhezés”, „túltápláltság”

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

üres lapok, tollak

Feladatleírás: A tanulókat 3-6 fôs csoportokra osztjuk. Minden csoport kap egy üres lapot, majd megkérjük
ôket, hogy írják fel a lap közepére az „ÉHEZÉS” szót, ezután gyorsan, teljesen spontán módon írjanak fel a papírra olyan fogalmakat, szavakat, amelyek eszükbe jutnak az éhezéssel kapcsolatban. A brainstorming után az
oktató megkéri a csoportokat, hogy a felírt fogalmakat az alábbi táblázatnak megfelelôen rendezzék:
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.

Mi jelent az
éhezés?
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Milyen
következményei
vannak?

Hol van éhezés?

Miért szenvednek
sokan az
éhezéstôl?

Megoldás

Egyéb

A tudatos vásárló 12 pontja
1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támogatnod a környezetszennyezést, a vegyszerezést, a gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását.
2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked, és terhelés a környezetnek: mindig gondold végig,
mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel!
3. Cetli
Vásárlás elôtt írd össze, mire van szükséged! A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak
felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz a "polctrükkökre"!
4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon vagy helyi boltban!
5. Mennyi mûanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol! Válaszd az egyszerûen
csomagolt árukat! Keresd a visszaváltható illetve újrahasznosított csomagolást!
6. Keresd az eredetit!
Ne dôlj be a szép külsônek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból,
vegyszerek segítségével, gyárilag elôállított ételeket!
7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak.
Ne kezeld magad vegyszerrel se kívülrôl, se belülrôl, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz!
8. Erôszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak
állati eredetû anyagokat!
9. Tartós használat
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges elôállítása és kidobása energiapazarlással
és környezetszennyezéssel jár!
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott,
mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett!
11. Helyi termékeket vegyél!
Keresd a lakóhelyed közelében készült dolgokat! Így a helyi környezetedet támogathatod,
valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez.
12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elô,
mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül!
Forrás: www.tve.hu

5
perc

Az éhségtérkép elemzése
Téma:

a Föld azon területeinek bemutatása, ahol a legnagyobb az alultáplált
lakosok száma

Cél:

lajstromba venni az éhezés lehetséges okait

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

5 perc

Kellékek, elôkészületek:

éhségtérkép (színes melléklet)

Feladatleírás: A játékvezetô megmutatja a gyerekeknek az éhségtérképet és elmagyarázza, hogyan értelmezzük. Elsôre igen kevés dolgot tudunk leolvasni a térképrôl. Az viszont azonnal, egyértelmûen kivehetô, hogy
Afrika az a kontinens, ahol a legtöbben szenvednek az éhínségtôl. Fontos kiemelni, hogy a térképen látható
területek nem egymástól elszigetelt éhezô embereket mutatnak: a világ gazdag országaiban is vannak olyanok,
akik szegények és éheznek. Kik lehetnek ôk? Kik a szegények hazánkban? Megemlíthetjük, hogy melyek azok
az országok, ahol annak ellenére, hogy a gazdasági fejlôdés tekintetében az élvonalban vannak, mégis tömegek
éheznek. Ilyen például Brazília, Mexikó, Kína, India, valamint olyan országok, ahol annak ellenére, hogy nagy
mennyiségû, értékes nyersanyagot termelnek ki, – például gyémántot Kongóban – , mégis rendkívül magas az
alultáplált lakosok aránya. Azok az emberek, akik alultápláltak és belehalnak az éhezésbe szinte soha sem azok
közül kerülnek ki, akik nem dolgoznak, vagy semmit sem akarnak tenni!
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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15-20
perc

Az éhezés eredete
Téma:

az éhezés eredetének felderítése. A „fejlôdés” és az önellátás kapcsolata

Cél:

a szegénység különbözô megközelítéseinek tisztázása

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

az „Éhezés eredete” és a „A szegénység eredete” c. cikkek fénymásolása

Feladatleírás: Osszuk kétfelé az osztályt. Az egyik felében a tanulópároknak az „Éhezés eredete” c. cikket
adjuk oda, míg az osztály másik felében a tanulópároknak „A szegénység eredete” c. cikket.
A cikkek elolvasása után a csoportok válaszolják meg a kérdéseket, majd hasonlítsuk össze a válaszokat és
beszéljük meg ôket:
• Kit neveznek/tartanak szegénynek?
• Mi a szegénység oka/eredete?
• Milyen viszonyban van a szegénység az éhezéssel?
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Az éhezés eredete
Az 1800-as évek elsô évtizedeiben a gyarmatosító nagyhatalmak alapjaiban változtatták meg, és szinte teljes
mértékben a nemzetközi kapitalista gazdaságnak rendelték alá Afrika gazdaságát. Néhány évtized leforgása
alatt a gyarmatosító gazdaság kiterjedt az egész földrészre, új termelési szempontokat helyeztek elôtérbe, amelyek alapjaiban zúzták szét az afrikai társadalmat. A gyarmatosított területek nagy részén eltulajdonították a
legtermékenyebb földeket és a gazdaságilag kiaknázható erdôs területeket az afrikai lakosoktól, ahol az európai
társaságok tulajdonában lévô, bankcsoportok és nagyvállalatok által finanszírozott ültetvények hatalmas
területeket foglaltak el annak érdekében, hogy exportra történô monokultúrás termelést folytathassanak. Az ültetvényeken pamutot, kávét, kakaót, mogyorót, banánt, ananászt, stb, termeltek, melyek termését könnyen
tudták értékesíteni. A gazdasági gyarmatosítás Afrikát fokozatosan ásványi és élelmiszeripari alapanyag exportôrré változtatta.
Azzal, hogy az exportra szánt növénytermesztést részesítették elônyben, akadályozták és lassították a vidéki
mezôgazdálkodás fejlôdését, amely gyakorlatilag a közvetlen, belföldi fogyasztásra szánt élelmiszerek termesztésének eltörlését jelentette, és a peremterületekre szorította a kistermelôket. A monokultúrás növénytermesztésben a földmûvesek eladásra termesztettek, és így egyre kevesebb idejük jutott a közvetlen, helyi
fogyasztásra szánt növények gondozására. Ennek az lett a következménye, hogy egyes területeken az élelmiszerfogyasztás kizárólag a maniókára korlátozódott, amely alultápláltsághoz és kiegyensúlyozatlan táplálkozáshoz
vezetett.
Igaz ugyan, hogy az ültetvényeken és a bányákban rengeteg munkáskézre volt szükség, ám a lehetô legalacsonyabb szinten tartották a fizetéseket sôt, az állandó inflálódás miatt a bérek folyamatosan csökkentek, így az
a jövedelem, amelyet a termelôk kaptak, nem volt elég ahhoz, hogy beszerezzék a szükséges élelmet.
Ami a táplálkozást illeti, Afrika Szaharától délre elterülô része a föld egyetlen olyan területe, ahol a XX. század
utolsó három évtizedében az egy fôre esô élelmiszerfogyasztás folyamatosan csökkent. A kórosan alultáplált
személyek száma egyre növekszik, ami azt jelenti, hogy az említett terület lakosainak kb. az egyharmada nem
jut hozzá annyi élelmiszerhez, hogy a testsúlya ne csökkenne, miközben könnyû fizikai munkát végez.
Afrikában, - csak úgy, mint a többi, gazdaságilag kevésbé fejlett országban, - az éhezés oka tehát elsôdlegesen
nem az élelmiszerhiány, hanem a szegénység.
Ez a helyzet úgy alakulhatott ki, hogy egyenlôtlenül osztották fel a termôföldeket és a termelôeszközöket. A
föld java része, és ezen belül is legjobb minôségû termôterületek, egy nagyon szûk tulajdonosi körhöz, illetve
közvetve vagy közvetlenül, multinacionális vállalatokhoz kerültek, akik hozamnövelô eszközök sokaságával rendelkeztek (mûtrágya, mezôgazdasági erôgépek, öntözôrendszer) és koncessziós állami agrárhitelekkel támogatták ôket.
Forrás: Manlio Dinucci: Geostoria dell’Africa. Zanichelli, 2000.

A szegénység eredete
Egy általánosan elfogadott nézet szerint ha annyit fogyasztasz, amennyit megtermelsz, akkor az tulajdonképpen
olyan, mintha nem termelnél semmit sem, legalábbis gazdasági értelemben.
Azonban ha megtermelem azt az élelmet, amelyet elfogyasztok, azaz önellátó vagyok, és nem értékesítem,
akkor nem járultam hozzá a GDP-hez, ezért nem szolgálom a „fejlôdést”.
Innen nézve tehát azokat az embereket tartják „szegényeknek”, akik azt eszik meg, amit megtermeltek, ahelyett,
hogy azt az egészségtelen árut fogyasztanák el, amelyet a globális agráripar szállít nekik. Szegényeknek titulálják
ôket, ha olyan házakban laknak, amelyeket saját kezûleg építettek, olyan anyagokból, mint például a bambusz
vagy a vályog, amelyek ökológiai szempontból sokkal megfelelôbbek, mint a betontömbök. Szegénynek tartják
azt, aki teljesen természetes anyagokból készült ruhát visel, ahelyett, hogy mûszálasat hordana.
Ezek a „szegények” nem részesülnek a gazdasági fejlôdés áldásaiból, ezért úgy állítják be ôket, mint akik
„lemaradtak”.
Közelebbrôl megvizsgálva ezek az önfenntartó életek, amelyek a Nyugat szerint a „szegénységet” jelentik, nem
feltétlenül jelentenek alacsony életminôséget.
Ellenkezôleg. Egy olyan gazdaság, amely a fenntarthatóságon alapul, biztosítja a magas életminôséget, amely
az élelemhez és az ivóvízhez való hozzáférhetôségben, az erôs társadalmi és kulturális identitásban, és abban
mérhetô, hogyan tudjuk leélni életünket.
Évszázadokon át az önellátás elve tette lehetôvé a társadalmak túlélését, sôt gyarapodását. Ezek a társadalmak
tiszteletben tartották a természet által meghúzott határokat, és fogyasztásukat ezekhez a határokhoz igazították.
Amikor egy közösség kapcsolata a természettel az önellátáson alapul, akkor a természet a közös vagyon formájában jelenik meg. Csak akkor definiálódik újra „erôforrásként”, amikor a profit válik a közösség rendezô
elvévé, a gazdasági fejlôdés kényszere és a piac érdekében pedig elpusztulnak ezek az erôforrások.
Manapság a gazdasági fejlôdés felemészti ezeket az egyszeri közjavakat, ezzel új ellentmondást teremtve: a
fejlôdés megfosztja az embert a hagyományos területeitôl és fennmaradásának esz-közeitôl az által, hogy egyre
jobban kizsigerelt világban való életre kényszeríti. A gazdasági növekedés modellje több milliárd dolláros nyereséget produkál a nagy vállalatoknak, miközben az emberek milliárdjait nyomorgásra kárhoztatja.
Mindezek ellenére akár elfelejtjük, akár tagadjuk, minden ember minden társadalomban még mindig a természettôl függ. Tiszta víz, termékeny talaj és genetikai változatosság (diverzitás) nélkül az emberiség fennmaradása ellehetetlenül.
A szegénység tehát nem az emberi fejlôdés kezdeti állapota, amelybôl ki lehet lépni. Végsô állapot, amelybe az
emberek akkor zuhannak, amikor az egyoldalú fejlôdés elpusztítja az ökológiai és szociális rendszereket, melyek
azelôtt az életet, az egészséget és az önellátást biztosították számukra. A valóságban az emberek nem a
bevételek hiánya miatt halnak meg. Az emberek azért halnak meg, mert szûkös a közjavak hozzáférhetôsége.
Forrás: Vandana Shiva, indiai közgazdász írása.
Eredetileg az Ode Magazin 2005. november 28-i számában jelent meg.

20
perc

Az élelmiszer-önrendelkezo“k
és az éhezo“k
Téma:

az élelmiszer-önrendelkezés

Cél:

tudatosítani, hogy vannak, akik különbözô okok miatt, kisebb-nagyobb
mértékben, de korlátozva vannak abban, hogyan és mennyit étkeznek

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

20 perc

Kellékek, elôkészületek:

világtérkép, öntapadós lapok, toll

Feladatleírás: A tanulók felírják kedvenc ételeik nevét az öntapadós lapokra, majd a térképen odarakják a
lapokat, ahonnan az étel származik. A játékvezetô megkéri a gyerekeket, hogy nézzék meg a térképet, és az
összes lapot, amit kiragasztottak, és mondják el, mit vesznek észre. A következô kérdéseket érdemes feltenni:
„Szerintetek az osztály sok vagy kevés fajta élelmiszert ehet?”, „Mi az, ami hiányzik?”, „Mit gondoltok, a mi
hazánk szegény vagy gazdag?”; „Szerintetek, mi élelmiszer-önrendelkezôk vagyunk vagy vannak problémáink
az élelmiszer-beszerzéssel?”. Ezekre a kérdésekre számtalan választ kaphatunk, de mindenestre érdemes
kiemelni, hogy azok az országok, amelyek gazdagok vagy jólétben élnek, viszont hiányzik az étkezési kultúrájuk,
szintén bajban vannak. Rengeteg olyan ember él a Földön, aki helytelenül táplálkozik, vagy túl nagy mennyiségû
élelmiszert fogyaszt, gondolkodás nélkül mindent megeszik, és ez hosszú távon nagyon káros.
A beszélgetés során igen sokféle érvet és ellenérvet fogunk hallani. Például arról is beszélgethetünk, miért
fontos, hogy minden ember táplálékhoz jusson, valamint egészséges és változatos táplálékot fogyasszon;
szögezzük le, hogy nem egészséges túlságosan kevés vagy túlságosan sok ételt fogyasztani.
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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20
perc

Az élelmiszer-önrendelkezés
tízparancsolata
Téma:

az élelmiszer-önrendelkezés alapelvei

Cél:

képesek legyenek a diákok az élelmiszer-önrendelkezést a mindennapi
gyakorlatban alkalmazni

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

20 perc

Kellékek, elôkészületek:

papír, toll, tízparancsolat fénymásolása minden csoportnak

Feladatleírás: 2-5 fôs csoportokra osztjuk az osztályt, majd minden csoport kap egy példányt a 10 parancsolatból. Kérjük meg a gyerekeket, hogy fejtsék ki bôvebben, hogy egy-egy pont mit jelent és hogyan kapcsolódik
az élelmiszer-önrendelkezéshez. Fontos, hogy a szempontok ténylegesen megvalósíthatók legyenek, azért
hogy át lehessen ültetni a gyakorlatba, ezáltal fôszereplôkké válhatunk kisebb-nagyobb változások elôidézésében.
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Az élelmiszer-önrendelkezés tízparancsolata
1.

a lakóhelyem közelében vásárolok

2.

méltányos termékeket vásárolok

3.

idényzöldséget és -gyümölcsöt vásárolok

4.

virágokat ültetek az erkélyre

5.

ritkán eszem húst („inkább ma egy tojás, mint holnap egy brojlercsirke”)

6.

nem pazarlok

7.

hagyományos recepteket használok

8.

felfedezem a hagyományos ízeket (tudtad, hogy 57 féle alma van Magyarországon?)

9.

génmódosított (GMO) alapanyagból készült élelmiszert sosem vásárolok és lehetôleg
keresem a biotermékeket

10.

takarékoskodom a vizzel

Az élelmiszer-önrendelkezés tízparancsolata
1.

a lakóhelyem közelében vásárolok

2.

méltányos termékeket vásárolok

3.

idényzöldséget és -gyümölcsöt vásárolok

4.

virágokat ültetek az erkélyre

5.

ritkán eszem húst („inkább ma egy tojás, mint holnap egy brojlercsirke”)

6.

nem pazarlok

7.

hagyományos recepteket használok

8.
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takarékoskodom a vizzel

10

Igaz vagy Hamis?

perc

Téma:

a globális környezeti problémák alapvetô kérdései

Cél:

a tanulók érdeklôdésének felkeltése és érzékenyítése a világunkat érintô
globális problémák iránt

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

két papír „IGAZ” és „HAMIS” felirattal, gyurmaragasztó

Megjegyzés: A tanulók és az óra témájának ismeretében a kérdéseket ajánlott szûkíteni. Helyszûkében egyszerû kézfeltartással válaszolják meg a tanulók a kérdéseket.
Feladatleírás: A csoportvezetô a terem két végében kifüggeszti a két feliratot, felsorolja az állításokat, a tanulók
pedig ahhoz a felirathoz sorakoznak fel, amelyiket a jó válasznak gondolják. Ha már mindenki elhelyezkedett,
de van olyan, aki szeretné megváltoztatni a pozícióját (ha valakit meggyôztek valamilyen módon véleménye ellenkezôjérôl), akkor megváltoztathatja elhelyezkedését. Az állítások legyenek egyértelmûek és jól érthetôek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A folytonos diéták következménye, hogy táplálkozásunk során egyetlen élelmiszerfajta teszi ki étrendünk nagy
részét, amely kiegyensúlyozott étrendet biztosít, ezért ezt érdemes folyamatosan tartani. (H)
A hús alapú táplálkozás azért vezet az élelmiszerkészletek kimerítéséhez, mert a feldolgozás során csak
az állatok legértékesebb részeit használják fel. (H)
A gabona alapú táplálkozás a leggazdaságosabb az élelmiszerkészletek felhasználása szempontjából,
mert 1 állati eredetû kalória elfogyasztása felér 6 növényi eredetû kalória elpazarlásával. (I)
Afrikából a szegénység elôl menekülve emigrálnak a fekete bôrû lakosok. (H)
Az európai ipari forradalom részben annak köszönhetô, hogy hatalmas vagyonokat tulajdonítottak el
a gyarmatosított országoktól. (I)
A monokultúra egy olyan termelési eljárás, amelyre a termôterületek kiterjedésének mérséklése jellemzô. (H)
A gyarmatosítás során, a kolóniák vezetôi az afrikai vezetô társadalmi rétegekbôl kerültek ki. (H)
A gyarmatosítás során a magánvagyon lépett a rendelkezésre álló erôforrások közös használatának helyébe. (I)
Az ôslakosokat az ültetvényeken dolgoztatták. (I)
Az európai országok a legnagyobb fegyvergyártók és -forgalmazók közé tartoznak. (I)
A fejlôdés, a neoliberális elmélet szerint, automatikus és folyamatos jelenség, ugyanazokon a fázisokon
megy keresztül, és rendhagyó kiindulás jellemzi. (I)
A gyorssegélyek segítenek az éhezés problémájának megoldásában. (H)
A gyarmatosítás során az anyaország megtiltotta, hogy a gyarmat olyan terméket állítson elô, amelyet
az anyaországban is gyártanak. (I)
Az anyaország a gyarmatosítás során arra kényszerítette a kolóniákat, hogy az anyaországban gyártott
termékeket vásároljanak. (I)
Nem az volt a gyarmatosítás célja, hogy a gyarmatosított országok nyomott áron állítsanak elô alapanyagokat,
kizárólag az anyaország számára. (H)
A mezôgazdasági munkák, valamint a házimunkák javarészt a férfiak vállára nehezednek. (H)
Az alultápláltság kifejezés azt jelenti, hogy valaki kórosan kevés tápanyaghoz jut. (I)
A vidéki lakosok 60 százaléka a szegénységi küszöb alatt él. Ôk vannak leginkább kitéve az éhezés veszélyeinek. (I)
A sérülékeny ökoszisztémával rendelkezô területek kiszipolyozása nem okozza a termôföld leromlását,
és nem vezet elsivatagosodáshoz. (H)
Az éhezés oka nem az élelmiszerhiány, hanem az hogy nem tud mindenki hozzáférni az erôforrásokhoz
és a közjavakhoz. (I)
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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15-20
perc

Mara története
Téma:

kik és milyen körülmények között állítják elô mindennapi ruhadarabjainkat,
eszközeinket?

Cél:

a kizsákmányolás-mentes munka és a méltányos kereskedelem
fogalmának megismertetése

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

„Mara története” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: A tanulópároknak osszuk ki Mara történetét. Kérjük meg a diákokat, hogy olvassák el a szöveget,
és húzzák alá benne azokat a dolgokat, amelyeket nem tartanak igazságosnak.
Elolvasás után közösen vitassuk meg, hogy miért és mik ezek az igazságtalan körülmények, majd foglaljuk
össze a szegény országokban mûködô „izzasztómûhelyek” problémáit:

• rossz levegô, nem megfelelô szellôztetés és világítás
• egész nap ugyan azt a gépies mozgást végzik a munkások, sokszor végig állva vagy görnyedve
• hosszú munkaidô, pihenés, víz vagy élelem nélkül
• szexuálisan zaklatják a nôket
• a munkásokat becsapják és kihasználják
• aki nem hajlandó túlórára, azt kirúgással fenyegetik
• a gyártók szakszervezet-ellenesek
• gyerekmunkát is alkalmaznak
• kényszerített túlóra
• teljesítménybér órabér helyett

Forrás: Globális nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez
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Mara története
Mara egy 25 éves ruhaipari dolgozó Kambodzsában.
Egy nagy sportmárka cég divatos termékeit varrja.
Édesapja halála után azért költözött szülôfalujából a nagyvárosba,
hogy munkát találjon, és ezzel özvegy édesanyját és hat testvérét segítse.
Így mesél a gyárban töltött hétköznapokról:
„A fônök folyton parancsolgat, hogy dolgozzunk gyorsabban, varrjunk pontosabban és teljesítsük
a napi kijelölt darabszámot. A számomra kijelölt norma 120 nadrág óránként. Egy átlagos napon
960 nadrágot varrok meg. Ha ezt nem teljesítem, akkor a havi 1000 forintnyi jutalmam elúszik.
Mindezért óránként kevesebb mint 300 forintnak megfelelô összeget keresek.
Ha munka közben kimegyek a vécére, a fônök jelöli a napi teljesítmény-kártyámon.
Általában délután négykor kezdôdik a túlóra, ami este hatig, vagy akár nyolcig is eltarthat.
Amikor ilyen késôn végzek, nagyon félek hazamenni a sötétben. Sok motoros taxi felajánlja,
hogy hazavisz, de nem akarok erre költeni, úgyhogy inkább gyalog sietek haza.
Ha minden túlórát teljesítek, akkor havonta körülbelül 13.000 forintnak megfelelô
összeget kapok. Túlórák nélkül csak 11.000 Ft-t. 1000 Ft a szoba, amit bérlek,
és 2000-4000 forintot küldök haza a családomnak. A maradék pénzt élelemre
és gyógyszerre költöm.
A fizetésembôl semmit se tudok félretenni.”

Egy amerikai professzor kutatásai szerint egy, az USA-ban elôállított férfiing
32 dolláros kereskedelmi árából csupán 4,74 dollárt tesznek ki a termelési költségek.
Az ingek elôállítása a számos „izzasz-tómûhelyek (sweatshops)” (tömegtermelésre
berendezett gyárak, amelyekben a nagyobb termelési hatékonyság érdekében
a munkások sokszor embertelen körülmények között dolgoznak) egyikében történik.
Ebbôl a 4,74 dollárból 0,52 dollár jut a munkásoknak és ugyanennyi
a termelést felügyelô „fônöknek”.
Forrás Oxfam, Looking Behind the Logo, A Világ helyzete, 2004

10
perc

Mennyibe kerül
egy kézzel kötött pulóver?
Téma:

egy termék elôállításának részletei

Cél:

a kézimunka valódi értékének bemutatása

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

toll, papír

Feladatleírás: A tanulók dolgozzanak önállóan és határozzák meg a táblázat segítségével,
hogy mennyibe kerül egy kézzel kötött pulóver, ha:
• egy fejlôdô ország ”izzasztómûhelyében” állítják elô?
• Magyarországon állítják elô?
10 dkg fonal

500 és 2000 forint közötti összegbe kerül

egy pulóver

65 dkg

nettó minimálbér egy órára Magyarországon (2017)

700 forint

Egy pulóver munkaigénye órában

25 és 40 óra között

3. világbeli munkás napi bére, ha 12 órát dolgozik

1 USA dollár (kb. 230 forint)

Forrás: Globalizációs túlélôkönyv középiskolásoknak

70

10-15
perc

Kinek miért elo“nyös a
méltányos kereskedelem?
Téma:

ki mit nyer, ha egy méltányosan forgalmazott terméket részesít elônyben

Cél:

a méltányos kereskedelem pozitívumainak kihangsúlyozása

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

„Kinek miért elônyös a méltányos kereskedelem?” c. szöveg
fénymásolása tanulópáronként, toll

Feladatleírás: Olvassátok el a szöveget. Gyûjtsétek össze, kinek (termelô, vásárló, kereskedô), miért elônyös
a méltányos kereskedelem. Nem találtok meg minden választ a szövegben, de ha továbbgondoljátok a leírtakat,
ki tudjátok következtetni a választ. Dolgozzatok önállóan, majd beszéljük meg közösen, teljesek-e a listák?
A termelônek:
•
jövedelme tervezhetô, kiszámítható
•
magasabb jövedelmet és életszínvonalat biztosíthat magának és családjának
•
piacra jutási esélyei jobbak
•
garantáltan magasabb felvásárlói áron kereskedik
•
hosszútávú kereskedelmi kapcsolatra építhet
•
családjában a nôk egyenlô bért kapnak ugyanazért a munkáért
•
gyermekei védelmet élveznek a kizsákmányoló foglalkoztatottság ellen
•
emberi jogai érvényre jutnak
•
számára demokratikus folyamatban születnek a közösségre vonatkozó döntések
•
számára az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés garantált
•
számára egészséges munkakörülményeket biztosít
•
családjának szétszakítására nincs szükség a könnyebb megélhetés érdekében
•
családjában a gyermekek csak iskola után dolgoznak, szabályozott keretek között
•
a fair prémiumból közösségi fejlesztéseket valósítanak meg (iskola, orvosi rendelô, ivóvíz ellátás)
A fogyasztónak:
•
kiváló minôségû terméket vásárol
•
környezetbarát, egészségre káros anyagtól mentes termelési módban elôállított élelmiszert fogyaszt
•
folyamatosan bôvülô termékkínálatból, több mint 2.000 minôsített termék közül választhat
•
vásárlásával a társadalmi igazságosság mellett szavaz
•
nem génmódosítással elôállított terméket kap
•
támogatja a kereskedelmi lánc leggyengébb érdekérvényesítô képességgel rendelkezô tagját
•
számára az elôállítás módja garantálja az élôhely- és fajtamegôrzést
•
segély helyett esélyt ad a termelôknek, hogy méltóságban éljenek
•
számára a címkével jelölt termékek könnyen azonosíthatóak
A kereskedônek:
•
mindig azonos, jó minôséget tud kínálni
•
a méltányos kereskedelem rendszerében közvetlenebb kapcsolatban áll a nagykereskedô a termelôkkel
•
átlátható, követhetô értékesítési lánc tagja
•
állandó vevôkörrel rendelkezik
•
vásárlói elégedettek
•
kínálatát széles termékskálából alakíthatja ki a vevôk igénye szerint
•
nemzetközi kampány részesévé válhat
•
választékát különleges termékek gazdagítják
Forrás: Globalizációs túlélôkönyv középiskolásoknak
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Kinek miért elo“nyös a méltányos kereskedelem?
A méltányos kereskedelem (fair trade) kereskedelmi partnerséget jelent, amely a piacokról kizárt,
hátrányos helyzetû termelôk számára alakult annak érdekében, hogy ne nôjön a szakadék a fejlett és
fejlôdô országok között, hanem a szegény régiók termelôi is tisztes jövedelmet keressenek munkájukkal, és folyamatos fejlesztéssel, fejlôdéssel javuljanak az esélyeik a nemzetközi versenyben.
Hosszú távú szerzôdés, melynek keretein belül a termelôk a piacinál magasabb, fix alapárat kapnak,
figyelembe véve az elôállítás tényleges költségeit, így nem függnek az árutôzsdei árak ingadozásaitól.
Mindezért elvárják, hogy a termelôk egyrészt bizonyos munkaügyi, szociális, másrészt ökológiai,
környezetei feltételeknek megfeleljenek.
Minden fair trade-n keresztül értékesített termékért prémium jár. Ezt a szövetkeztek (maguk a termelôk) saját belátásuk szerint használják fel szociális, gazdasági vagy környezetvédelmi fejlesztésekre:
helyi iskolákat létesítenek, egészségügyi intézményeket, közösségi házakat, utakat építenek, ösztöndíjakat, vagy kisebb, fejlesztésre szánt hiteleket adnak a termelôknek.
A méltányos kereskedelem céljai:
• Növelni a termelôk jövedelmét és jólétét azáltal, hogy javítja a piacra jutás esélyeit, jobb árat
fizet az árukét, és hosszútávú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelôkkel
• A hátrányos helyzetû termelôk, különösen a nôk és a bennszülöttek, fejlôdési esélyeit növelni,
valamint védelmet nyújtani a gyermekeknek a kizsákmányolás ellen
• Növelni a fogyasztók tudatosságát a nemzetközi kereskedelem kistermelôket sújtó káros
következményeirôl annak érdekében, hogy vásárlóerejüket jó célok érdekében használhassák
• Megteremteni a kereskedelmi partnerség jó példáját az átláthatóság és az emberi méltóság
tiszteletben tartásának hangsúlyozásával
• Kampányolni a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és gyakorlatának
megváltoztatása érdekében
• Védelmezni az emberi jogokat a társadalmi igazságosság, a környezetbarát tevékenységek,
valamint a gazdasági biztonság elômozdításával

10
perc

Ero“s kávé
Téma:

a méltányos kereskedelem alapjainak bemutatása

Cél:

megismerni a méltányos kereskedelem fogalmát

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10 perc

Kellékek, elôkészületek:

projektor, vetítôvászon, számítógép, az „Erôs kávé” c. film

Feladatleírás: Vetítsül le a filmet, néhányan fogalmazzák meg, mi volt a film legfontosabb mondaniivalója számukra.
Megjegyzés: Egy belga kampányfilm, melyen keresztül röviden megismerhetjük a méltányos kereskedelem fogalmát. A film beszerezhetô a Védegylettôl.

30
perc

A szabadság csírái
Téma:

egy, a méltányos kereskedelemhez kapcsolódó indiai szövetkezet
programjának részletesebb bemutatása

Cél:

a méltányos kereskedelem tágabb értelmezése

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

30 perc

Kellékek, elôkészületek:

számítógép, projektor, vetítôvászon, a „Szabadság csírái” c. film

Feladatleírás: Vetítsül le a filmet, néhányan fogalmazzák meg, mi volt a film legfontosabb mondaniivalója számukra.
Megjegyzés: A Mandacarú Termelôszövetkezet által készített dokumentumfilm bemutatja a közkincsekért folytatott küzdelmet – a vízért, a földért, a levegôért – és elmeséli, hogy mindennapi egyszerû cselekedetek segítségével, – amelyeket az erdôk és a vizek megmentéséért teszünk – , a vetômagok megôrzésével és a falusi lakosok között történô szétosztásával hogyan tudjuk megôrizni a biodiverzitást. A film beszerezhetô a Védegylettôl.
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25
perc

A méltányos kereskedelem ábécéje
Téma:

a méltányos kereskedelem fogalomrendszerének feltárása

Cél:

a fogalom rögzítése

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

25 perc

Kellékek, elôkészületek:

„A méltányos kereskedelem ábécéje” c. szöveg A/3-as méretûre
felnagyítva, felvágva, 3-5 csengettyû, gyurmaragasztó

Feladatleírás: Az osztályt 4-5 csoportra osztjuk. Minden csapat választ egy csapatkapitányt, aki megrázza a
csengôt, amikor megvan a válasz. A tanító a csapatok között kiosztja a szétvágott és összekevert fogalmakat,
majd egyenként felolvassa tetszôleges sorrendben a definíciókat úgy, hogy az adott fogalomhoz tartozó betût
felírja a táblára. A definíció felolvasása után a csapatoknak minél gyorsabban ki kell találni, hogy melyik fogalom
definíciója hangzott el. Ha a válasz helytelen, akkor egy másik csapat válaszolhat. Minden kitalált szóért 1 pont
jár a csapatnak. Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik csapat kitalálta a szót, a csapatok közül, akinél
a fogalom van, a betû mellé a táblára kitûzi azt.
Minden fogalomnál érdemes egy kicsit elidôzni, hogy kielemezzük a jelentését, akár konkrét példákkal.
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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A méltányos kereskedelem ábécéje
FOGALOM
alapár

DEFINÍCIÓ
A méltányos kereskedelemben a termelôk mindenképp kapnak egy fix összeget
az eladott termék után.

biodiverzitás

A hagyományos termelési módszerekkel és az élôhely- és fajtamegôrzésre való
törekvésekkel a biológiai sokféleség fenntartása.

déli országok

Földrajzi elnevezése azon országoknak, amelyek termelôként kapcsolódnak be
a méltányos kereskedelembe (Ázsia, Afrika, Latin-Amerika).

egyenlôség

A szövetkezet minden tagját ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetnek meg.

GMO-mentes

A méltányos kereskedelem a biodiverzitás megôrzése érdekében génmódosítás
mentes vetômagokat használ.

gyerekmunka ellenes

hosszútávú

jog

A méltányos kereskedelem küzd a kiskorúak gyárakban, ültetvényeken való
dolgoztatása ellen.
Ez jellemzi a termelôk és a kereskedôk közötti munkakapcsolatot, így folyamatosak
a termelôk bevételei, életszínvonaluk pedig nô.
A méltányos kereskedelem védelmezi az alapvetô emberi jogokat és a társadalmi
igazságosságra törekszik.

kiszámíthatóság

Az átlátható és biztos alapár következtében a termelôk jövedelme tervezhetô,
biztos megélhetést ad.

védjegy

A méltányosan forgalmazott termékeken található védjegy leegyszerûsíti mind
a fogyasztók, mind a kereskedôk számára a fair trade-ben való részvételt.

munkakörülmény

A munkások számára kizsákmányolás-mentes, egészségükre ártalmatlan
munkahely megteremtése.

nemi egyenjogúság

A nôk egyenlô bért kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak.

organikus

A méltányos kereskedelem a bioélelmiszereket részesíti elônyben,
ezáltal jó minôségû, ellenôrzött termék kerül az asztalunkra.

profitorientált

quinoa
rövid értékesítési lánc

szövetkezet

tisztelet

Világbolt

Ilyen gazdasági szervezetek a szövetkezetek, ám a fô céljuk mégsem a minél
nagyobb profit elérése vagy a befektetôk hasznának maximalizálása minden áron.
Egy jellegzetes növény az Andokból, a biodiverzitás szimbóluma.
A közvetlen kapcsolat a termelôk és a fogyasztók között a kereskedelmi láncolatot
lerövidíti, ezáltal a felesleges, gyors profitra törekvô elemeit kiiktatja.
Egy olyan demokratikus elveken mûködô szervezet, amelynek célja a helyi
kistermelôk terméseinek értékesítse, képviselete a piacon.
A méltányos kereskedelem egyik alapelve, mely az emberi munka méltóságának
megbecsülését jelenti.
Itt tudod megvásárolni a méltányos kereskedelembôl származó élelmiszereket,
kézmûves- és textilárukat, egyéb termékeket.

15-20
perc

A lánc néhol megszakad
Téma:

a világ különbözô részein élô fiatalok élethelyzeteinek bemutatása

Cél:

szembesíteni a tanulókat azzal, hogy kortársaik valós életkörülményei,
lehetôségei mennyire különbözhetnek az övéiktôl

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

„Szerepkártyák” fénymásolása

Megjegyzés: A szerepkártyákat lehetôség szerint nagyítsuk fel. 16 szerepkártya van, így ha ennél több
az osztály létszáma, több példányban másoljuk a kártyákat, hogy mindenkinek jusson szerep.
Feladatleírás: A pedagógus elmondja, hogy mindenki kap egy szerepkártyát, amelyen szereplô fiatal vagy
gyerek „bôrébe kell bújnia”. Kiosztja a szerepeket (igyekezzen úgy osztani, hogy egymás mellé erôsen eltérô
szerepek kerüljenek), majd megvárja, míg mindenki elolvassa a szerepkártyáját, de elôtte megkéri a tanulókat,
hogy ne mutassák meg kártyáikat a többieknek. A tanulók a terem közepén álljanak fel egy nagy körben, és
fogják meg egymás kezét. Ezután felolvassuk az állításokat, aki úgy érzi, hogy a szerepe szerint igaz rá az állítás,
lépjen elôre egy lépést, és próbálja meg továbbra is a mellette állók kezét fogni. Ha ez nem sikerül már könnyedén, akkor engedje el.
Az állítások:
1.
Gyermekkorod nagy részét játékkal és tanulással töltöd.
2.
Csak képességeidtôl és szorgalmadtól függ, hogy minek tanulsz tovább.
3.
Sohasem éhezel.
4.
Megvan a lehetôséged a mindennapi fürdésre, tisztálkodásra.
5.
A fedél a fejed fölött biztonságot ad.
6.
Mindened megvan, amire szükséged van. A reklámokban látható elektronikai berendezések
megtalálhatók otthonodban.
7.
Minden évben nyaralni mégy a családoddal.
8.
Ha megbetegszel, a társadalombiztosítás gondoskodik gyógyításodról.
9.
Családodban mindenkit megfizetnek az általuk elvégzett munkáért.
10.
Szabadidôd legnagyobb részét a családtagjaiddal vagy barátaiddal töltöd.
Minden állítás elhangzása után, akikre igaz az állítás, elôre lépnek egyet. Elôbb-utóbb a kör néhány helyen megszakad. Ekkor megkérjük azokat a tanulókat, akik ott állnak, ahol a lánc elszakadt, hogy olvassák fel a kártyáikat.
Ha jól dolgoztunk, ezeken a kártyákon találhatjuk a legszélsôségesebb élethelyzeteket. Ha van idô, ezután mindenki felolvashatja a kártyáját.
Majd beszéljük meg:
• Egyszerû volt-e eldönteni, hogy igaz-e rájuk az állítás?
• Milyen érzéseik voltak, amikor ôk nem léphettek elôre?
• Igazságosnak érzik-e jelenlegi helyzetüket?
• Cserélnének-e a szerepeikben megjelenô fiatalokkal?
• Mondjanak néhány ötletet, hogyan enyhíthetôk ezek a különbségek!
Forrás: Globális Nevelés – Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez
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Szerepkártyák
Juanito, 8 éves fiú
Mexikóvárosban élek, a világ legnépesebb városának legszegényebb negyedében. A turisták által látogatott negyedekben koldulok, csakúgy, mint 5 testvérem, kora reggeltôl
késô estig.

Anne, 16 éves lány
Franciaország svéd nagykövetségéhez tartozó diplomata
lánya vagyok. Egy elôkelô párizsi magániskola tanítványaként
tanulok. Szabadidômben balett órára járok és zongorázni
tanulok.

Manuel, 11 éves fiú
Peru fôvárosában, Limában élek egy nyomornegyedben,
kartonpapírból összetákolt házban. Nincs villany, sem víz, a
szennyvíz az utca közepén csordogál. A közeli szeméttelepen turkálok, hogy valami ehetôt vagy eladhatót találjak,
ami segít a családomnak a megélhetésben.

Thabo, 14 éves fiú
Afrika legszárazabb vidékén élek. A család megélhetésérôl
édesapám keresete gondoskodik, aki egy távoli aranybányában dolgozik. Édesanyámmal naponta 8 órát gyalogolok a legközelebbi vízforráshoz, melynek vize nem tiszta,
és sok betegség forrása lehet.

Joao, 17 éves fiú
Rio De Janeiro, a turisták álomvárosának és több millió
szegény hazájának egyik favelájában (nyomornegyedében)
lakom, ahol a szegénységnél csak a bûnözés ölt nagyobb
mértéket. 12 éves koromtól nem volt pénz iskolára, ki sem
mozdulok a negyedbôl, 15 éves koromra az egyik helyi
kábítószer-kereskedô banda tagja vagyok.

María, 18 éves lány
Rómában élek, ahová a családom Kolumbiából települt át a
jobb élet reményében. Szüleim már megkapták a menekültjogot, én pedig egy luxusotthonokat takarító cégnél dolgozom feketén. Szerettem volna kozmetikusnak tanulni, de a
takarításért kapott pénz ezt nem teszi lehetôvé.

Sára, 12 éves lány
Baranya megye egy kis falujában élek a szüleimmel, nagyszüleimmel és nyolc testvéremmel. Családom hagyománytisztelô. A lovári roma nép elvárásainak megfelelve tizenéves
koromban házasodnom kell, és még az általános iskola befejezése elôtt gyermeket fogok szülni.

Jessica, 15 éves lány
Beverly Hills-en élek, édesapám menô ügyvéd, édesanyám
divatos belsôépítész. Családom a felsô tízezer tagja, az
elegáns hollywoodi partik mindennapi vendége. Minden, amit
megkívánok, vagy ami megtetszik, azonnal az enyém lesz.

Eric, 9 éves fiú
Tabaka faluban (Kenya) élek, édesapám zsírkôszobrokat
farag egy fair trade szervezet tagjaként. Ez lehetôvé teszi,
hogy iskolába járjak. Szüleim ki tudják fizetni a tandíjamat és
a kötelezô iskolai egyenruhát. 5 éves húgomnak is biztosított
az iskoláztatása.

Vandana, 16 éves lány
Indiai lány vagyok, otthon segítek anyukámnak két húgommal együtt. A mi dolgunk ellátni a család férfi tagjait. 7
fiútestvérem van, ôk járhatnak iskolába és tanulhatnak. Szerelmes vagyok egy másik kaszthoz tartozó fiúba, de nem állhatunk szóba egymással.

Éva, 12 éves lány
Édesanyám egy társadalmi vállalkozás alkalmazottja, szôtteseket készít. Fizetése elegendô a napi beszerzésekre, túlóráit
kifizetik. Kéthavonta ruhát is tud venni. Munkaszerzôdésben
biztosítják jogait, minden járulékot befizetnek utána.

János, 10 éves fiú
Édesapám egy gyárban gépkezelô. 100 km-es körzetben
nem talált más munkát. Munkáltatója csak a minimálbért
fizeti, a túlórákat nem. Édesanyám takarítást vállal, ám így is
szûkösen tudunk megélni. Karácsonyra élelmiszer az ajándék.

Domo, 14 fiú
Nagaszakiban (Japán) lakom szüleimmel abban a 30 négyzetméteres lakásban, ami két mágnesvasút-megállóra van
apám munkahelyétôl. Minden vágyam ott dolgozni majd
mérnökként, ezért összes energiámat az iskolának szentelem. Hetente egyszer nagy playstation-partit rendezünk.

Katalin, 15 éves lány
Erdélyben élô magyar vagyok. Bár tanulhatok az anyanyelvemen, rendszeresen találkozom a hátrányos megkülönböztetéssel. A hivatalos román nyelvet nehezen beszélem.
Jó munkához nem vagy nehezen fogok tudni hozzájutni.
Egyes szórakozóhelyeken nem látnak szívesen.

Leila, 12 éves lány
Iráni gyerek vagyok, szônyegszövôként dolgozom 7 éves
korom óta. Iskolára nincs idôm, mert napi 10 órában kell dolgoznom, hogy segítsem a családom. A szônyegeket külföldi
turisták veszik meg jó pénzért, de én ebbôl csak annyi pénzt
látok, ami épp fedezi a megélhetésemet.

Sanjana, 13 éves lány
Indiában élek, teatermesztô vidéken. Szüleim egy fair trade
szövetkezet tagjai, napi 8 és fél órás a munkaidejük. A nekik
fizetett tisztességes bér jóvoltából iskolába járhatok. Édesanyámmal szemben én tudok írni-olvasni, számolni, így
lehetôségem lesz jobb munkát találni.

10-15
perc

A rizs
Téma:

a rizs eredete, jelentôsége, felhasználása

Cél:

a rizs megismerése, mint elsôdleges jövedelemforrás milliók számára

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

10-15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „A rizs” c. szöveg fénymásolása tanulópáronként

Feladatleírás: Osszuk ki a feladatlapot a tanulópároknak, majd kérjük meg ôket, hogy figyelmesen
olvassák el a cikket.
Ezután beszéljük meg a következô kérdéseket:
• Minek a szimbóluma a rizs?
• Sorolj fel néhány érvet a rizstermesztés mellett!
• Mi a hántolás?
• Mire használják a rizsszalmát?
• Mi a barnarizs jelentôsége?
Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.

15-20
perc

Csokoládéfogyasztási diagram
Téma:

a fejlett országok csokoládéfogyasztásai számokban

Cél:

a kakaótermesztés vizsgálata a csokoládéfogyasztási arányok tükrében

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

15-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Csokoládéfogyasztási diagram” c. szöveg fénymásolása
tanulópáronként, számológép, toll

Feladatleírás: Osszuk ki a feladatlapot a tanulópároknak, majd kérjük meg ôket, hogy figyelmesen olvassák el
a cikket és számolják ki, hogy a 10 dkg-os csokitáblákat alapul véve, a különbözô országok lakói hetente hány
tábla csokoládét fogyasztanak? Ezután készítsenek diagramot a különbözô nemzetek csokoládéfogyasztásáról.
Megoldás:
Nagy-Britannia:
Hollandia:
Belgium:

1,92 tábla/hét
1,48 tábla/hét
1,67 tábla/hét

Magyarország:
Svájc:
Európai átlag:

0,76 tábla/hét
1,94 tábla/hét
1,26 tábla/hét

Forrás: Globalizációs túlélôkönyv középiskolásoknak
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A rizs
A legelsô fajták valószínûleg tizenkétezer évvel ezelôttrôl, a Himalája déli lejtôirôl származnak (ázsiai lánchegység,
Nepál és India között). A hagyomány szerint Nagy Sándor volt az (Kr. e. IV. sz.), aki indiai hódításai során megismertette a rizst a nyugati világgal.
A rizst mindig pozitív jelentéstartalommal ruházzák fel, a termékenység, a boldogság és a jó egészség szimbóluma. Ez az “életmag” a világ különbözô részein, de mindenekelôtt Keleten, számos szertartás és ünnep
fôszereplôje.
A rizst, ugyanúgy, mint a búzát tavasszal vetik el és szeptember-október között aratják. A növénynek körülbelül
öt hónapra van szüksége ahhoz, hogy beérjen. Vannak olyan országok, ahol a meleg és párás idôjárásnak
köszönhetôen évente többször is lehet szüretelni.
A leszüretelt rizst a feldolgozás során megtisztítják a szennyezôdésektôl, majd minden egyes szemet meghámoznak, elválasztják a pelyvától. Ez a hántolás.
Az így kapott finomítatlan rizs a barna rizs, ami sokkal táplálóbb, mint a fehér rizs.
A feldolgozás legutolsó mozzanata a fehérítés, amelynek során a barna rizst két kô között görgetik, így a fehérjékben, vitaminokban és ásványi sókban gazdag héjat eltávolítják.
A rizs a „világ étele” mert számtalan nép alapvetô élelmiszere és végtelenül sokféle módon szokták elkészíteni.
Rengeteg rizsalapú recept létezik, és szinte minden ételhez „saját” rizs dukál. A kerekszemûeket a levesekhez
és édességekhez használják, míg a közepes szemûeket az egytálételekhez és a hagyományos rizottóhoz. A
hosszúszemûek a mesterszakácsok kedvelt fajtái, amelyekbôl a bonyolultabb ételek és rizottó-félék készülnek.
A barnarizst, amely rostokban és tápanyagokban gazdag, a reformkonyha fogásaihoz használják, de tökéletes
alapanyag salátákhoz is.
Az ínycsiklandó étkeken kívül a rizs egyes részei is kiválóan hasznosíthatóak.
A rizskeményítô vízben feloldva frissítô hatású, megnyugtatja az irritált bôrt, de más anyagokkal elegyítve ragasztóanyagként illetve lakként is kiváló.
A rizslisztet fôleg azok a háztartások használják, ahol lisztérzékenyek/gluténérzékenyek vannak, hiszen a rizslisztbôl kenyeret is lehet sütni, levest, gnocchit, de friss tésztát vagy édességet is lehet készíteni.
A rizskorpa, amely a rizsrôl leválasztott héjakból áll, az állatok táplálására szolgál.
A rizstej a barna rizs feldolgozása során keletkezô nagyon édes és finom ital, amellyel tökéletes kekszet, tortát
és krémes finomságokat lehet készíteni.
A rizsolajat a csíra kisajtolásával készítik, fôzéshez használják.
A rizsszalma a kiszáradt növény a pelyvával együtt, amit tüzelôanyagnak vagy az állatok almozásához használnak. Egyes ázsiai országokban kalapot és cipôt készítenek belôle, de ebbôl készül a rizspapír is, amely egy
nagyon értékes papírfajta. A rizsport kozmetikumként használják, púder helyett, finomabb és frissebb hatást
kelt, mint az utóbbi.
A rizstermesztés milliók számára az elsôdleges jövedelemforrást jelenti. A világ rizstermésének négyötöde a fejlôdô országok kistermelôitôl származik, és a világ négy legnépesebb országából három számára (Kína, India,
Indonézia) a rizs jelenti a legfontosabb élelmiszert. A három ország lakossága együttesen eléri a 2,5 milliárdot.
A világ legszegényebb területein a családfenntartás igen fontos eleme a rizs, és a rizstermesztés a munkalehetôségek szinte egyetlen forrása. Ahhoz hogy segítsük a fejlôdô országokat, ahol az éhezés tényleges probléma, új lehetôségeket kell találni arra, hogyan lehet növelni az aratási teljesítményt és ezzel elôsegíteni a vidéki
települések fejlôdését. Azon kívül, hogy hogyan lehet új eljárásokkal hatékonyabbá tenni az aratási technikákat,
új értelmet nyernek a tradicionális ismeretek, az a tudás és az a munkamódszer, amely generációról generációra
száll. A modern eljárások és a hagyományos módszerek ötvözete képes arra, hogy megóvja a környezetet és
biztosítsa a világ nagyobb élelmiszertermelését.

Csokoládéfogyasztási diagram
Számold ki, hogy a 10 dkg-os csoki táblákat alapul véve, a különbözô országok hetente hány tábla
csokoládét fogyasztanak? A számoláshoz használd az alábbi szöveg adatait.
Ezután készíts diagramot a különbözô nemzetek csokoládéfogyasztásáról.
(Egy centiméter széles oszlop centiméterekben megadott magassága mutatja az egy hét alatt
elfogyasztott csoki táblák számát.) Példa:

1 tábla csoki/hét

USA:
Nagy-Britannia:
Magyarország:
Hollandia:
Svájc:
Belgium:
Európai átlag:

2 tábla csoki/hét

tábla/hét
tábla/hét
tábla/hét
tábla/hét
tábla/hét
tábla/hét
tábla/hét

Az európai átlag évi csokoládéfogyasztás 6,54 kg. Ebbôl a britek vásárolják meg – a kifizetett pénz
összege szerint – az EU-ban árusított csokoládé mintegy negyedét. Ezt a Datamonitor közölte, amely
szerint Nagy-Britannia lakosai fejenkénti átlagban évente 106 eurót áldoznak az édességre, ami
alapján úgy becsülhetô, hogy a britek éves fejenkénti csokoládéfogyasztása 10 kiló körül van. A piackutató cég a várakozásoknak megfelelôen kiemelkedô fogyasztást állapított meg a belgák 8,7 kilós
felhasználásával. A Datamonitor szerint az uniós piacon egyre inkább tolódik a fogyasztás a magasabb kakaótartalmú, feketébb, magasabb árfekvésû csokoládék felé.
Az olaszok – vélhetôen az ország melegebb idôjárása miatt – a fogyasztásban hátul kullognak az
uniós piacokat tekintve, legalábbis pénzben a briteknél negyedével kevesebbet költenek csokira.
Az egy fôre jutó évi csokoládéfogyasztás az USA-ban 4,6 kg, Hollandiában 7,7 kg, míg Magyarországon 3,95 kg. Svájc csokoládéfogyasztása dobogósnak nyilvánítható, évi 10,1 kg/fô.
A németek viszont az EU-ban a hármas számú csokoládékedvelôknek számítanak. A franciák fogyasztására elsôsorban a minôségi szempont a jellemzô: keveset, de jót.
Forrás: www.euractiv.hu/modul.asp?name=cikk&file=article&sid=5490),
www.hvg.hu/egeszseg/20060414csokifogyasztas.aspx

20-25
perc

A Millenniumi Fejlesztési Célok
(Millennium Development Goals – MDGs)
és a méltányos kereskedelem
Téma:

a Fejlesztési Célok és a méltányos kereskedelem összehasonlítása

Cél:

a méltányos kereskedelem, mint a szegénység elleni küzdelem
eszközének bemutatása

Ajánlott korosztály:

16-18 év

Idôtartam:

20-25 perc

Kellékek, elôkészületek:

„A Millenniumi Fejlesztési Célok” és a „Méltányos kereskedelem”
c. mellékletek fénymásolása nyolc példányban

Feladatleírás: Az osztályt 8 csoportra osztjuk, majd megkérjük ôket, hogy olvassák el, miért fogalmazták meg
a Millenniumi Fejlesztési Célokat, ezután minden csoport válasszon ki egy célt. Most olvassák el a csoportok a
méltányos kereskedelem céljait is, és vizsgálják meg, hogy a kiválasztott fejlesztési cél elérésében segít-e a fair
trade? A csoportmunka után vegyük sorra a fejlesztési célokat, és közösen hallgassuk meg a feldolgozó csoport
megállapítását. Mindannyian beszéljük meg, helyes-e a megállapítás.
Forrás: Globalizációs túlélôkönyv középiskolásoknak

30

A kávé ereje
Téma:

a kávéipar társadalmi és környezeti hatásai

Cél:

bemutatni, hogy az egyéni fogyasztói döntésnek is van hatalma

Ajánlott korosztály:

18 éves kortól

Idôtartam:

30 perc

Kellékek, elôkészületek:

számítógép, projektor, vetítôvászon, a „Kávé ereje” c. film

perc

Feladatleírás: Vetítsül le a filmet, néhányan fogalmazzák meg, mi volt a film legfontosabb mondaniivalója számukra.
Megjegyzés: A Tudatos Vásárlók gondozásában megjelent 21 perces dokumentumfilm megtekintése, a
kávétermelésrôl és -fogyasztásáról, valamint a kávéipar társadalmi és környezeti hatásairól. A példán keresztül
azonban az egész globális gazdasági életrôl, a fejlett és fejlôdô világ közötti szakadékról, a kizsákmányolásról,
az egyéni fogyasztói döntések hatalmáról és egy jobb élet reményérôl kaphatnak képet a nézôk. A film beszerezhetô a Tudatos Vásárlók Egyesületétôl.
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A Millenniumi Fejlesztési Célok
Az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata és a Millenniumi Fejlesztési Célok, melyeket a világ 189 országának és kormányának vezetôi fogadtak el 2000-ben, egy olyan szegény és gazdag országok közti összefogást vetít elôre,
amelynek célja a kirívó szegénység elleni küzdelem és az, hogy konkrét, mérhetô javulás következzen be a világ
minden részén emberek millióinak életében. A Millenniumi Fejlesztési Célok az emberiség fejlôdésének fontos
kerettervét jelentik – kezdve minden gyermek alapfokú iskolai képzésének gondolatától, a gyermek és anyasági
halandóság csökkentéséig, a HIV/AIDS és más súlyos betegségek terjedésének visszaszorításán át, egészen
addig, a kiemelten fontos célig, hogy 2015-ig felére csökkenjen a világon a szélsôséges szegénységben élô,
és az éhínségtôl szenvedô emberek száma.

A Millenniumi Fejlesztési Célok
1.

Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek.
A napi egy dollárnál kevesebbôl élôk arányát felére csökkenti.
Az éhínségtôl szenvedôk arányát felére csökkenti.

2.

Megvalósítják a mindenkire kiterjedô alapfokú oktatást.
Biztosítják, hogy minden fiú és lány befejezze az általános iskolát.

3.

Elômozdítják a nemek közötti egyenlôséget és segítik a nôk felemelkedését.
Kiküszöbölik a nemek közötti beiskolázási különbségeket az alap- és középfokú
oktatásban.

4.

Csökkentik a gyermekhalandóságot.
Kétharmadával csökkentik az öt év alatti gyermekhalandóság arányát.

5.

Javítják az anyasági egészségügyet.
Háromnegyedével csökkentik a gyermekágyi halandóság arányát.

6.

Küzdenek a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen.
Megállítják és elkezdik visszafordítani a HIV/AIDS terjedését.
Megállítják és elkezdik visszafordítani a malária és más súlyos betegségek terjedését.

7.

Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot.
A fenntartható fejlôdés elveit beépítik a nemzeti politikába és programokba, visszafordítják
a környezeti erôforrások csökkenését.
Felére csökkentik azoknak az arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez.
2020-ra jelentôsen javítják legalább 100 millió nyomornegyedben lakó életkörülményeit.

8.

A fejlesztés érdekében globális partnerséget építenek ki.
Továbbfejlesztik a szabályozott, kiszámítható és megkülönböztetésektôl mentes,
nyílt kereskedelmi és pénzügyi rendszert. Ez magában foglalja a jó kormányzáshoz,
a fejlôdéshez és szegénység csökkentéséhez való elkötelezettséget mind nemzeti,
mind nemzetközi szinten.

Konfliktusos-fémek,
konfliktusosásványok

Bevezetés
Az alábbiakból kiderül, hogy az aranyat, a nióbiumot, az ónt, a tantált és a volfrámot miért nevezik konfliktusfémeknek, s kibányászott nyersanyagaikat konfliktus-ásványoknak. De elôször ismerkedjünk meg magukkal a
fémekkel!
A FÉMEK
Arany
Az arany kémiai neve Aurum (latinul ’arany’), vegyjele Au.
A periódusos rendszer 79-es rendszámú eleme.
Nemesfém: nehezen lép kémiai reakciókba; csak kivételesen alkot vegyületet.
Színesfém: nem szürke, mint a legtöbb fém, hanem sárgás színû.
Nehézfém: a sûrûsége 19 g/cm3, tehát több mint kétszer olyan nehéz, mint a vas.
Tantál
A tantál kémiai neve Tantalum, vegyjele Ta.
A periódusos rendszer 73-as rendszámú eleme.
Világosszürke átmeneti fém.
Nevének eredete:
A görög mitológiában Tantaloszt a bûneiért (pl. azért, mert az istenek eledelébôl, és italából lopott a barátainak
is) örökös éhezésre és szomjazásra ítélték az istenek. (Vízben állt, de ha lehajolt, hogy igyon, a víz eltûnt. Egy
gyümölcsfa volt a feje fölött, de ha egy gyümölcs után nyúlt, az mindig elhajolt a keze elöl.) Ezt az állandó
frusztrációt szoktuk „tantaluszi kínnak” nevezni.
A tantál felfedezôje azért adta az elemnek ezt a nevet, mert azt tapasztalta, hogy a fém oxidja „képtelen a
szomját oltani” (azaz nem reagál savakkal).
Nióbium
A nióbium kémiai neve Niobium, vegyjele Nb.
A periódusos rendszer 41-es rendszámú eleme.
Világosszürke átmeneti fém.
Nevének eredete:
Ezt az elemet a British Museum ásvány-gyûjteményének egyik darabjában fedezték fel, amely ásvány
Amerikából, azon belül (a Kolumbusz Kristóf nevét viselô) Columbia város környékérôl származott. Ezért a
felfedezôje el is nevezte Columbiumnak.
Késôbb egy másik kutató egy tantál-ásványból kivont egy új fémet, s annak a Niobium nevet adta. (Niobe ugyanis Tantalosz lánya a görög mitológiában). Azonban még késôbb – a pontos vizsgálatok alapján – kiderült, hogy
ez a két elem ugyanaz. Bár a hivatalos megnevezés a nióbium, angol nyelvterületen és az ásványok nevében
a columbium is gyakran szerepel.
Ón
Az ón kémiai neve Stannum, vegyjele Sn.
A periódusos rendszer 50-es rendszámú eleme.
Ezüstfehér, jól nyújtható, alakítható fém.
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Nevének eredete:
Az ón és ólom szó valószínûleg közös eredetû, s a megnevezett két fém fogalma is nagyon sokáig keveredett.
A latin stannum szó is eredetileg ’ezüst tartalmú ólmot’ jelentett.
Volfrám
A volfrám kémiai neve wolfram, vegyjele W.
A periódusos rendszer 74-es rendszámú eleme.
Szürke, csillogó átmeneti fém.
Olvadáspontja rendkívül magas: 3422 oC.
Nehézfém: a sûrûsége nagyjából olyan, mint az aranyé: 19 g/cm3.
Nevének eredete:
A volfrámot bizonyos országokban (angol és francia nyelvterületen) tungsten-nek nevezik, de német nyelvterületen (és nálunk is) volfrám a neve. A tung sten jelentése svéd nyelven „nehéz kô”, s onnan ered, hogy a
volframit ásvány (melybôl a fémet elôállítják) sûrûsége 7,5 g/cm3, tehát olyan „nehéz”, mint a vas.
A volfram szó eredete bonyolultabb. Németül Wolfrahm = „farkas-nyál, farkas-tajték”, s a régi német bányászok
szitkozódására utal, ugyanis amikor ónt akartak elôállítani kohóban, akkor az ónércben lévô kevés volfrámszennyezôdés úgy vitte magával az ónt a habos salakba, mint a farkas a bárányt. Ezzel jelentôsen csökkentette
az ón-gyártás hatékonyságát.
A FÉMEK FELHASZNÁLÁSA
Arany
Az arany nemesfém, szép sárgás színe nem változik a levegôn, a vízben, a háztartásban alkalmazott szerek
hatására sem. Ráadásul – sok más fémhez képest – viszonylag kevés van belôle a Földön. Ezért a két tulajdonságáért az arany kiemelkedôen értékes fém.
Régen a pénzérmék aranytartalmú ötvözetbôl készültek. Késôbb azonban már egyre inkább csak a pénz értékalapját jelentette.
Az arany ékszerkészítésben játszott szerepe korunkban is érvényes, de pl. a középkori inka birodalomnak is
kifinomult aranymûvessége volt már.
Kevésbé ismert, hogy az aranyat áramvezetôként is használják. Áramvezetô képessége nagyon jó, bár az
ezüsténél és a rézénél valamivel gyengébb. A nagyon „kényes” helyeken mégis aranyvezetéket használnak,
mert nem oxidálódik, nem változik a felülete, így az elektromos kapcsolata biztonságosabb, mint akár az ezüsté,
akár a rézé. Ez a magyarázata annak, hogy az elektronikai készülékekben miért van arany.
Tantál
A tantál felhasználásának egyik fô vonulata az elektronikai ipar. Mobiltelefonok, laptopok, tabletek, mp3-lejátszók
stb. gyártásához nélkülözhetetlenek a különbözô tantál-ötvözetek. S az elektronikai „kütyük” elképesztô mértékû
terjedése következtében érthetôen meredeken emelkedik a tantál-igény.
A másik felhasználási vonal az orvosi célú, szövetbarát implantátumok készítése. Tantál-tartalmú ötvözetek is
szerepelnek pl. a csípô-protézisek, csontpótlások, fogbeültetések anyagaként.
Nióbium
A nióbium – mint a tantál fiziko-kémiai rokona – ugyanolyan szerepû fontos adalékanyag az elektronikai szerkezetek (mobil stb.) gyártásában, mint a tantál. Másik érdekes felhasználási területe a speciális mágnesek
készítése. Nióbium-titán-ón ötvözetek kiválóan alkalmasak szupravezetô mágnesek anyagának, amely mág-
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nesek pedig kihagyhatatlan alkatrészei az atomfizikai kutatást segítô gyorsítóknak. Pl. a CERN (Európai Nukleáris
Kutató Szervezet) Svájcban lévô LHC (részecske-gyorsító; szó szerint: Nagy Hadron Ütköztetô) berendezése
sem mûködne nióbium nélkül.
Ón
Az ón egyik hagyományos felhasználása a forrasztó-ón, vagyis az ón és az ólom nagyjából fele-fele arányú
ötvözete; bár különbözô célokra egészen más összetételû forrasztóónokat is készítenek.
Másik fontos felhasználása a fehérbádog készítése. A fehérbádog ónbevonattal ellátott vékony acéllemez. Az
acél (azaz vas-ötvözet) ónozását vagy elektrolízissel, vagy ónolvadékba mártással végzik. Ma a fehérbádogot
elsôsorban mint a konzervdobozok anyagát ismerjük.
Fehérbádogot ugyan már évszázadokkal ezelôtt is készítettek, de nemigen tudták mire használni. 1810-ben
azonban egy kreatív angol férfiú kidolgozta a ma is ismert konzerv készítésének módját, s azóta a fehérbádognak
világszerte nagy gazdasági jelentôsége van.
Volfrám
A volfrám két nevezetes tulajdonsága – az, hogy nagyon magas az olvadáspontja is és a sûrûsége is – adja felhasználásának alapját. A világítástechnikában a villanykörték izzószálainak anyaga. Izzószálat az 1800-as évek
eleje óta sokféle anyagból készítettek, szénbôl, különbözô fémekbôl, de még speciális kerámiából is. Végül a
volfrám lett a „gyôztes”, ugyanis nagyon magas hômérsékletre lehet hevíteni megolvadás nélkül, s ez rengeteget
javít a fénykibocsátás hatékonyságán és színösszetételén. Volfrámszálas izzót elôször a világon a budapesti
Egyesült Izzó és Villamossági Rt gyártott Tungsram márkanéven.
A vídia nevû (volfrám-tartalmú) ötvözet azért lett a különleges igénybevételnek kitett forgácsolószerszámok
anyaga, mert egyrészt a gyémántéval vetekedô a keménysége, másrészt magas hômérsékletre hevülve sem
veszít a keménységébôl.
A volfrám „nehézsége” az alapja bizonyos sporteszközök készítésében való felhasználásának. Pl. a jó minôségû
darts-nyilak fejét (hegyét) volfrám-ötvözetbôl készítik, mert így ugyanakkora méret esetén nehezebb lesz, s ezért
pontosabban lehet vele dobni. A „menô” golfütôk feje is tartalmas volfrám-betéteket, s ugyanazért, mint a dartsnyilak. Hogy változatlan méret esetén nehezebb legyen, mert akkor ugyanolyan hosszúságú nyéllel nagyobb
ütôerôt lehet elérni.
Kétszeres jelentôsége van a volfrámnak a haditechnikában. A páncéltörô lövedékek anyaga speciális volfrámacél. Minthogy nehezebb a közönséges acéloknál, ugyanakkora lövedék-sebesség esetén nagyobb a „törôereje”. És ráadásul – magasabb olvadáspontja miatt – nem is olvad meg becsapódáskor. (A becsapódó lövedék
mozgási energiája ugyanis részben hôenergiává alakul, vagyis a lövedék is, a céltárgy anyaga is erôsen
fölmelegszik.
A FÉMEK ÉRCEI
Arany
Minthogy az arany nemesfém, gyakorlatilag nem (pontosabban alig) alkot vegyületeket, elemi állapotban is található a Földön. Érce tehát nincs, elemi aranyat tartalmazó rögökben, szemcsék formájában található bizonyos
kôzet-összetételû helyeken.
Tantál és nióbium
Ez a két fém szinte mindig együtt fordul elô. Legfontosabb ásványaik a tantalitok és kolumbitok, melyeknek
kémiai összetétele: (Fe,Mn,Mg)(Nb,Ta)O. Ezeknek az ásványoknak – a két név összevonásával – koltan a
használatos neve.(Vegyük észre, hogy itt az ásványok elnevezésében a nióbium másik neve szerepel!)
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Ón
Az ón legfontosabb ásványa a kassziterit (SnO2), mely név a görög κασσιτερος (kassziterosz) = „ón” szóból
származik.
Volfrám
A volfrám legfontosabb ásványa a wolframit ((Fe,Mn)WO4.

MIÉRT „KONFLIKTUS-ÁSVÁNYOK”?
Ezen fémek és ásványok alapvetôen azért kapták a „konfliktus-ásványok” címkét, mert a felhasználóik (azaz
igénylôik) a fejlett világ lakói, míg a lelôhelyeik zömmel szegény, elmaradott – és (akár hivatalos megnevezésükkel
ellentétben) nem demokratikus berendezkedésû országokban találhatók.
Ezen, ásványokban gazdag, de egyébként szegény országok közül kiemelkedik néhány közép-afrikai ország,
s azok közül is elsôsorban a konfliktus-ásványok kérdéskörének szomorú „fôszereplôje”, a Kongói Demokratikus
Köztársaság (régebben Zaire). (Nem tévesztendô össze a szomszédos Kongó állammal!) Ennek az országnak
elsôsorban a keleti részén találhatók azok a bányák, ahol összességükben a fenti öt fém mindegyikét (aranyat,
tantált, nióbiumot, ónt és volfrámot) bányásszák.
Az országban ugyan 2006-ban – sok-ezer ENSZ- és EU-békefenntartó segítségével – demokratikus választásokat tartottak, a hatalom nem minden tekintetben van a kormány kezében. Ellenôrizhetetlen helyi hatalmakat
jelentenek az országban itt-ott mûködô fegyveres bandák. Ezek a bandák elsôsorban a nevezett ércbányák
„birtoklásából” és a kibányászott érc illegális kereskedelmébôl tartják fenn és fegyverzik fel magukat, s folytatnak
hosszú évek óta szinte végeláthatatlan harcot mindenki más ellen politikai és gazdasági céljaik érdekében. És
sajnos az ércbányák nagy része bandák birtokában van.
A helyi lakosság mindenhol teljesen ki van szolgáltatva az ottani fegyveres csoportok uralmának. Szinte állandósult a kényszermunka, a fegyveres csetepaték pusztító hatása, a nôk megerôszakolása, az emberek megalázása stb. A bandák által mûködtetett bányákban európai ésszel szinte felfoghatatlan körülmények között
dolgoznak felnôttek és gyerekek. Ezek a munkások lényegében rabszolgák, hiszen a tarkóhoz tartott fegyverrel
való fenyegetésig az erôszak minden formáját bevetve kényszerítik ôket munkára.
A bandáknak kemény érdeke fûzôdik ahhoz, hogy a bányákból minél gyorsabban és minél olcsóbban kitermeljék
a nyersanyagot. A gyorsaság azért fontos, mert soha sem lehetnek biztosak abban, hogy holnap nem kerülnek-e szembe egy erôsebb bandával. A kitermelés olcsóságát pedig gyerekrabszolgák dolgoztatásával érik el.
A bányákban dolgozó munkások fele-harmada gyerek. Némelyik alig hét éves, s naponta gyakran több mint tíz
órán át megállás nélkül kemény fizikai munkát végez, miközben enni-inni alig kap, a sebesüléseit nem látják el,
a tûzô naptól nem védik. A munkásokat – a gyerekmunkásokat is – katonaruhás banditák felügyelik. Aki leroskad
pihenni, vagy elájul a fáradtságtól-betegségtôl, vagy szökni próbál, azt gyakran egyszerûen lelövik.
Szomorú következménye a „konfliktusos ásványok” birtoklásáért folyó ádáz küzdelemnek, hogy a Kongói
Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos államokban az utóbbi években is milliók váltak földönfutóvá,
hajléktalanná, menekültté.
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Azt is meg kell említeni, hogy a rendezetlen, erôltetett, szakszerûtlen fémbányászatnak súlyos környezeti és
egészségügyi következményei is vannak. Pl. a bányák hulladéka mérgezô nehézfémekkel szennyezi el a környék
talaját. Akik eddig zöldségtermelésbôl éltek, azok most lehetetlen helyzetbe kerülnek, mert nem tudnak fogyasztásra alkalmas élelmiszert termeszteni.
A felszíni bánya nyitása érdekében folyó eszeveszett fakitermelés elpusztítja az ott élô állatok élô- és búvóhelyét,
s így szabad utat enged az orvvadászok számára is. És ráadásul tudjuk, hogy itt él Földünk egyik legveszélyeztetettebb állatfaja, a keleti sík vidéki gorilla. Kipusztulásukat sajnos közelebb hozza az agresszív bányászat.

ERKÖLCSI KONFLIKTUS
Nyilvánvaló, hogy egy jóérzésû ember számára nehezen feldolgozható erkölcsi konfliktus, hogy az ékszereiben
csillogó gyémánthoz (mármint annak kibányászásához) vér tapad, vagy hogy a mindennapi létéhez nélkülözhetetlen mobiltelefonja elkészítésének emberek százezreinek felháborító kizsákmányolása és gyerekek rabszolgamunkája volt az ára.
Jó lenne tehát, ha biztosak lehetnénk abban, hogy legalább a mi mobilunk „tiszta”. Ehhez tudni kellene, hogy
honnan származott az a koltán ásvány, amelybôl a felhasznált tantált elôállították. Azonban kimutatható, hogy
a világon összesen felhasznált koltánnak több mint a fele tisztázatlan eredetû, tehát 50%-os esélye van annak,
hogy a mobilom révén akaratlanul én is felelôs vagyok a Közép-Afrikában zajló illegális bányászatért annak minden humanitárius és ökológiai problémájával együtt.
Vannak már próbálkozások arra vonatkozóan, hogy rendeletekkel, szabályok segítségével csökkentsék a feketepiac arányát. Egy amerikai törvény (a Dodd-Frank tv.) pl. kötelezné a cégeket, hogy jelezzék, ha használtak
Kongói Demokratikus Köztársaságból származó nyersanyagokat. Ezzel ugyanis legalább valamennyire kiszoríthatnánk az ottani fegyveres bandákat a kereskedelembôl. A cégek többsége elvileg egyetért ezzel a szabályozással, de folyamatosan jelzik a megvalósítás nehézségeit. Kétséges például, hogy a gyártott termékek
minden darabkájának eredetét ki lehet-e nyomozni. Ne felejtsük el, hogy egy nagy cég több-tíz-ezer terméket
állít elô, s ehhez legalább ennyi beszállítótól vásárol nyersanyagokat vagy alkatrészeket.
A feladat tehát irdatlanul nagy.
Ugyanakkor az EU-ban nekünk is foglalkoznunk kell ezzel a „konfliktus-ásvány” kérdéssel, mert az iparunknak
több mint tíz olyan nyersanyagfajta behozatalára van feltétlenül szüksége (s a listán szerepel a tantál, a nióbium
és a volfrám is!), amelyeknek részben tisztázatlan az eredete az érintett bányák körülményei miatt. S ebbôl a
szorítóból csak keskeny kiutat mutat egy újfajta lehetôség, miszerint pl. a magyarországi barna- és
feketekôszenek egy része számottevô tantált és nióbiumot tartalmaz. Ha ezeket a szeneket kettôsen használnánk (elôször tantál-forrásként, azután energiaforrásként), akkor talán segíthetnénk a gondon, csökkenthetnénk
a konfliktust. Az erkölcsi konfliktust is.

Victor András
ny. fôiskolai tanár, a MKNE tiszteletbeli elnöke
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Feladato k

20
perc

Hol van?
Téma:

a Kongói Demokratikus Köztársaság földrajzi elhelyezkedése

Cél:

topográfiai ismerek fejlesztése

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

20 perc

Kellékek, elôkészületek:

a Feladatlap kellô példányban való sokszorosítása

A konfliktus-ásványok kérdéskörének egyik, vagy inkább a fôszereplôje a Kongói Demokratikus Köztársaság.
(Nem tévesztendô össze a szomszédos Kongó állammal!) Ennek az országnak elsôsorban a keleti részén találhatók azok a bányák, amelyek ipari – különösen az elektronikai ipar – szempontjából igen fontos fémek lelôhelyei.
Ezek a fémek: a tantál, a nióbium, az ón, a volfrám. S ezen a környéken aranybányák is vannak.
Az ország politikai zûrzavarban él, a hatalmat nem igazán birtokolja a kormány és annak fegyveres testületei.
Ellenôrizhetetlen hatalmat jelentenek az országban itt-ott mûködô fegyveres bandák. Ezek a bandák elsôsorban
a nevezett ércbányák „birtoklásából” és a kibányászott érc illegális kereskedelmébôl tartják fenn és fegyverzik
fel magukat.
A fegyveres bandák által mûködtetett bányákban európai ésszel szinte felfoghatatlan körülmények között dolgoznak felnôttek és gyerekek. Ezek a munkások lényegében rabszolgák, hiszen a fegyverrel való fenyegetésig
az erôszak minden formáját bevetve kényszerítik ôket a bandák a munkára.
Tevékenység: Ezzel a problémakörrel foglalkozik a jelen fejezet, ezért ismerkedjünk meg valamelyest a Kongói
Demokratikus Köztársaság földrajzi helyzetével.
Az alábbi kérdésekre, feladatokra nyilván megkereshetôk okostelefonnal is a helyes válaszok. De abban nincs
játék. Ezért azt javasoljuk, hogy elsô lépésként mindenki saját kútfeje alapján válaszoljon a kérdésekre, s csak
ha a végére ért a kérdéseknek, akkor ellenôrizze a mobiljával.
A helyes válaszok:
1.)

2.) Van, de nagyon rövid szakaszon.
3.) Az Egyenlítô átszeli az országot.
4.) Mert itt vannak fôleg hegyek.
5.) Kinshasa
6.) 9
7.) Kongó, Közép-afrikai Köztársaság,
Dél-Szudán, Uganda, Ruanda, Burundi,
Tanzánia, Zambia, Angola.

Ha a térképen való tájékozottságodat szeretnéd próbára tenni, akkor javasoljuk az alábbi honlapot:
www.geoquizzes.com/hu
Itt kedvedre játszhatsz. Kipróbálhatod, hogy mennyit tévedsz, ha bejelölöd egérrel a gép által felkínált települések
helyét. Jó játékot kívánunk!
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Feladatlap
1.) Afrika vaktérképébe rajzold be a Kongói
Demokratikus Köztársaság elnagyolt körvonalát!
Tulajdonképpen nem is az ország „alakja”
a kérdés, hanem az, hogy egyáltalán Afrika
mely részén található.

2.) Van-e az országnak tengerpartja?
…………………………………..............................
3.) Hol helyezkedik el az egyenlítôhöz képest?
…………………………………..............................
4.) Miért inkább az ország keleti részén vannak
a nevezetes ércbányák?
…………………………………..............................
5.) Mi a fôvárosa az országnak?
…………………………………..............................
6.) Hány ország a szomszédja a Köztársaságnak?
…………………………………..............................
7.) Ezek közül meg tudsz nevezni néhányat?
…………………………………..............................
…………………………………..............................

1.) Afrika vaktérképébe rajzold be a Kongói
Demokratikus Köztársaság elnagyolt körvonalát!
Tulajdonképpen nem is az ország „alakja”
a kérdés, hanem az, hogy egyáltalán Afrika
mely részén található.

2.) Van-e az országnak tengerpartja?
…………………………………..............................
3.) Hol helyezkedik el az egyenlítôhöz képest?
…………………………………..............................
4.) Miért inkább az ország keleti részén vannak
a nevezetes ércbányák?
…………………………………..............................
5.) Mi a fôvárosa az országnak?
…………………………………..............................
6.) Hány ország a szomszédja a Köztársaságnak?
…………………………………..............................
7.) Ezek közül meg tudsz nevezni néhányat?
…………………………………..............................
…………………………………..............................

30
perc

Gyereksors Kongóban
Téma:

gyerekmunka a bányákban

Cél:

szociális és emberjogi érzékenység erősítése

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

30 perc

Kellékek, elôkészületek:

kiscsoportonként 1 db fotó (a bányában dolgozó gyerekről)

A Kongói Demokratikus Köztársaság kiemelkedően gazdag ásványkincsekben, nevezetesen olyan ércekben,
amelyekből tantál, nióbium, ón, volfrám és arany állítható elő. Ezek közül a tantál és a nióbium nevezetű fém
az elektronikai iparban fontos (pl. a mobiltelefonok gyártásához), az ónt a konzervipar használja, hiszen a konzervdobozok nagy többsége ún. fehérbádogból készül, ami nem más, mint ón-bevonatú acéllemez. A volfrám
a világítás-technikában jelentős, hiszen a villanykörték izzószálai ebből készülnek. Egyébként a menő golfütők
készítéséhez is szükség van volfrámra.
A kongói ércbányák nagy része bandák birtokában van, amelyek fegyverrel védik a „birtokukat” részben az
állam hadseregével szemben, részben a többi bandától. A kibányászott érc eladásából fedezik a fegyvereik
beszerzését is. Kemény érdekük fűződik ahhoz, hogy a bányákból minél gyorsabban és persze minél olcsóbban
kitermeljék a nyersanyagot. A gyorsaság azért fontos, mert soha sem lehetnek biztosak abban, hogy holnap
nem kerülnek-e szembe egy erősebb bandával. A kitermelés olcsóságát pedig úgy érik el, hogy gyerekrabszolgákkal is dolgoztatnak. A Kongó felszíni bányáiban dolgozó munkások fele-harmada gyerek. Némelyik alig
hét éves, s naponta 10-12 órán át megállás nélkül kemény fizikai munkát végez, miközben enni-inni alig kap, a
sebesüléseit nem látják el, a tűző naptól nem védik. És ezeket a gyerekmunkásokat gépfegyveres banditák
(„katonák”) felügyelik. Aki leül pihenni, vagy összeesik a fáradtságtól-betegségtől, vagy szökni próbál, azt
gyakran egyszerűen lelövik.
Az alábbi képen egy kongói gyereket láthatunk. Talán 10-11 éves. Napkeltétől napnyugtáig nehéz követ (ércet)
lapátol. Írni-olvasni nem tud. De hiszen honnan is tudna, ha nem jár iskolába? Játszani sem tud, minthogy
egyrészt nincs is mivel, másrészt minden este – ha egyáltalán megéri – holtfáradtan zuhan el a vackán.
Tevékenység
•
Nézegessétek a képet!
•
Próbáljátok magatokat beleképzelni a lapátoló gyerek helyébe!
•
Egyvalaki – aki vállalja – meséljen a többieknek a lapátoló gyerek nevében pl. a következôkrôl:
Hogyan telik egy napja?
Mit kap általában enni-inni?
Mikor és mit játszott legutóbb?
Bántották-e? Megalázták-e?
Mi van a szüleivel és a testvéreivel?
Mit csinálna, ha Magyarországon élne? stb.
Mire gondol, miközben dolgozik?
Mit érez?
Milyen vágyai vannak?
Mit tenne, ha nem kellene rabszolgaként dolgoznia?
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15
perc

Keresztrejtvény
Téma:

a konfliktus-ásványokkal kapcsolatos fogalmak

Cél:

a nevek játékos gyakorlása

Ajánlott korosztály:

10-14 év

Idôtartam:

15 perc

Kellékek, elôkészületek:

kiscsoportonként – vagy esetleg személyenként – egy másolat a SZAVAK
oldaláról.

Tevékenység
•
Vágjátok ki a vízszintesen elhelyezett szavakat! (Nem betûnként, hanem egyben a szavakat!)
•
Helyezzétek el a szó-csíkokat úgy, mintha keresztrejtvény szavai lennének!
•
Cél, hogy minél több betû-átfedés legyen.
•
Ha versenyezni akartok, akkor mindenki külön „készlettel” játsszon, s a végén egyszerûen
számoljátok meg az átfedéseket.
Beszéljétek meg elôre, hogy engedélyezitek-e azt a könnyítést, hogy az ékezetes és ékezet nélküli betûk
(pl. az A és Á vagy az O és Ó) egyformának tekinthetôk.

Módszertani megjegyzés
Ebben a játékban nincs fontossága annak, hogy a gyerekek tudják: melyik szó mit jelent. Persze jó, ha tudják,
de nem azon van a hangsúly. Ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy akaratlanul is rögzül egyik-másik szó
és jelentés kapcsolata.
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60
perc

Plakát és szórólap tervezése
Téma:

plakát és szórólap tervezése

Cél:

lényegkiemelés, vizuális megjelenítés, kommunikációs gyakorlat

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

30 + 30 perc

Kellékek, elôkészületek:

kiscsoportonként 1 db A/3 papírlap, valamint A/4 lapok

Plakát
Tervezzetek meg egy plakátot, amely felhívja a figyelmet a konfliktus-ásványok kérdéskörére, s tájékoztat a legfontosabb problémákról!
Ha megvan a terv, vázlatosan készítsétek is el legalább A/3-as méretben (vagyis nagyjából az igazi plakát fele
méretében, de arányosan kicsinyítve)! Vázlatos elkészítés alatt azt értjük, hogy megírtok és elhelyeztek minden
szöveget, jelzitek a plakát színvilágát, s skiccelve odarajzoljátok a kijelölt helyekre a majdan oda kerülô képek
lényegét.
Tervezéskor ne tévesszétek szem elôl azt, hogy a jó plakát
•
figyelem-felhívó,
•
a lényegre koncentráló,
•
információt közöl, de nem olvasókönyv és nem tankönyv,
•
a szövegen belül változatos kiemelésekkel differenciál,
•
képet és szöveget arányosan tartalmaz,
•
a színekkel ügyesen játszik,
•
képei „csattanósak” (tehát valahogyan odavonzzák a szemet).

Szórólap
Tervezzetek meg egy szórólapot, amely provokatív módon hívja fel a figyelmet a konfliktus-ásványok problémáira, s megpróbálja befolyásolni az emberek gondolkodását errôl a kérdésrôl. Provokatív mód alatt azt értjük,
hogy a mondandójával felzaklat és felháborít, de legalábbis frusztrál vagy erôsen elgondolkoztat.
Már a tervezés szempontjából is fontos, hogy egy mindössze egyetlen A/5-ös papírlap méretû szórólapra gondolunk, amely mindkét oldalán nyomtatva van, de takarékossági okokból nem színesen, hanem csak egy színnel.
Ha készen van a terv, akkor készítsétek is el (esetleg több változatban is) a szórólapot.
Tervezéskor ne tévesszétek szem elôl azt, hogy a jó szórólap
•
provokálóan figyelem-felhívó,
•
csak annyi szöveget tartalmaz, amennyi 10-15 másodperc alatt átfutható,
•
röviden, de mégis egyértelmûen és könnyen megérthetôen fogalmaz,
•
a mondatai szinte jelszó-szerûen tömörek,
•
lehetôleg csak grafikus (rajzolt) ábrá(ka)t tartalmaz,
•
•
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kis méretben is érthetô,
határozott üzenetet közvetít.

30
perc

Fürt-ábra avagy gondolat-térkép
Téma:

minden tettnek következménye van, s annak is következményei

Cél:

a hálózatos gondolkodás fejlesztése

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

30 perc

Kellékek, elôkészületek:

csoportonként egy kb. A/2 méretû papírlap (pl. csomagolópapír)

A környezetvédôk egyik kedvenc jelmondata, hogy „Nem tudsz egyet csinálni!”. Ez alatt az értendô, hogy bármit
csinálunk, annak lesznek következményei, azoknak további következményei, s amazoknak… A Világ egy hihetetlenül óriási és „végtelen” szálú hálózat, melynek szálai rengeteg más szálhoz kapcsolódnak. A Világ egy
csodálatos „Gubanc”, amely telis-tele van ok-okozati kapcsolatokkal.
Ennek a gondolatnak a kicsinyített modelljét tudjuk bemutatni ezzel a játékkal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alakítsunk 4-5 fôs kiscsoportokat.
Keressünk egy egyszerû mondatban megfogalmazható döntést, változást, újítást!
A kiscsoportok tegyenek maguk elé egy-egy nagyméretû (kb. 60x40cm-es, azaz A/2) papírlapot.
(Célszerûen csomagolópapírt.)
Írják a lap közepére a megadott változást.
Kezdjenek gondolkodni azon, hogy ennek a változásnak mik lehetnek az elsôdleges következményei.
Ezeket egyenként leírják a központi téma köré.
Beszélgessenek arról, hogy az elsôdleges következményeknek mik lehetnek a további
következményei, s azokat írják egyenként az okozójuk köré.
S így tovább, amíg van idô, vagy amíg van hely a papírlapon.
A kiscsoportok mutassák be egymásnak a kapott fürt-ábra tanulságait.

A játék menetének könnyebb megértése érdekében az alábbiakban vázlatosan megmutatjuk a fürt-ábra elkészítésének lépéseit.
1. lépés: Beírjuk a lap közepébe
a kiválasztott témát. Például:

3. lépés: Valamelyik elsôdleges következmény
köré elkezdjük írni annak a következményeit
(vagyis a másodlagos következményeket), s így
tovább…

2. lépés: Közösen ötletelve egyenként köré írjuk
az elsôdleges következményeket.:
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Fürt-ábra avagy gondolat-térkép
Néhány ötlet lehetséges kezdô-témára:
•
•
•
•
•
•

Fölfedezik, hogy a tantált a mobilok gyártásakor jól helyettesíti egy speciális, viszonylag
olcsó alumínium-ötvözet.
Egészségügyi okokból betiltják a fejlett világban a fehérbádog konzervipari alkalmazását.
Az ENSZ politikai okokból határozatot hoz a Kongóval való kereskedelem teljes betiltásáról.
Adott bányakörzetben színre lép egy újabb, erôs fegyveres banda.
A demokratikus kormány hadserege teljes gyôzelmet arat egy bányát „birtokló” bandával szemben
stb.

Nagyon fontos a fürt-ábrák megbeszélésekor lépten-nyomon rávilágítani arra, hogy egy helyzetbe való beavatkozás távoli következményei néha elôre kiszámíthatatlanok, mert olyan bonyolult az elsôdleges következmények
egymással való kölcsönhatása, hogy akár az eredeti szándékkal ellentétes végeredményt fogunk kapni. Ezért
nem szabad leegyszerûsíteni a problémákat, s csak egy szempontra fókuszálni.
Ha pl. – igazságérzetünktől vezettetve – úgy döntünk, hogy bojkottáljuk valamely cég termékét, mert tudomásunkra jutott, hogy pl. gyerekmunkát is végeztet, akkor bizony bekövetkezhet az, hogy a sikeres bojkott miatt
megszoruló cég elsô lépésként elbocsát valahány embert, akik így az utcára kerülnek. Vagyis elôfordulhat, hogy
elsô fokon áldozattá válnak azok, akiket pedig meg szerettünk volna védeni a kizsákmányolástól.
Gondolat-térkép (mind map) számítógéppel is készíthetô. A neten ingyenesen letölthetô programok is vannak
hozzá. Érdemes kitanulni valamelyiknek a használatát!

60
perc

Rakd össze!
Téma:

fegyveres bandák által bitorolt aranybányák emberi jogi problémái

Cél:

a kiszolgáltatottság megéreztetése; a megoldási módokon való
elgondolkozás

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

60 perc

Kellékek, elôkészületek:

Állítsunk össze 6 db kis csomagot, melyek mindegyikében 6 különbözô
színû cédula van. (A csomagok egyformák legyenek!) Ugyanezzel
a 6 színnel jelöljük meg valahogyan a 6 asztalt, ahova 6-6 gyerek ül le!
Az alábbi 12 kártyát nyomtassuk ki külön-külön kartonlapokra!

Az alábbi játék egy történet 12 lépésének megfelelô sorrendbe rakását várja a résztvevôktôl. A lépések 12
különálló karton-kártyán vannak.
1.
A gyerekeket kiscsoportokra kell osztani oly módon, hogy a kiscsoportok száma megegyezzen a kiscsoportok
tagjainak számával. Egyszerû dolgunk van, ha a gyerekek létszáma 36 (6 db 6-fôs csoport), vagy 25 (5x5),
vagy 16 (4x4). Ha nem ennyi a résztvevôk száma, akkor a gyerekek annyi „elválaszthatatlan párt” képezzenek,
hogy ezeket a párokat egynek számolva kijöjjenek a négyzet-számok. (Az ilyen párok a játék végéig együtt
mozdulnak.)
Vegyük azt a helyzetet, hogy 6 csoportot alakítunk csoportonként 6 taggal. Ez szervezésileg úgy oldható meg,
hogy 6 asztalhoz leül 6-6 gyerek. Ezután 6 kiválasztott színnel (valamilyen színes tárgy képében) megjelöljük az
egyes asztalokat. Ezután mindegyik asztal kap egy kis csomagot, melyben 6 különbözô színû kis cédula van
(a 6 kiválasztott színnel); ebbôl mindenki kap egyet. Vagyis mindegyik asztalnál (az „asztal színétôl” függetlenül)
van minden „színû gyerek”. Ebben az esetben a történet 12 karton-kártyájából kettô-kettô jut majd az asztaloknak.
Értelemszerû, hogy az 5x5-ös változat esetén csak 5 színt kell kiválasztanunk, s hogy a 12 kártyát 3+3+2+2+2
darabonként osztjuk szét majd az asztalok között. A 4x4-es változat esetén pedig 4 színünk van, s minden
asztal 3 kártyát kap majd.
2.
Minden gyerek elmegy ahhoz az asztalhoz, amelynek azonos a színe a saját színével. Most tehát egy asztalnál
fognak ülni a „pirosak”, egy másiknál a „sárgák” stb.
3.
Kiosztjuk (összekeverve és véletlenszerûen!) a karton-kártyákat az asztaloknak.
4.
A gyerekek feladata az, hogy próbálják meg értelmezni az éppen náluk lévô kártyákat. Erre kapnak 5 percet.
Gondolkodjanak azon, hogy vajon ki kinek mondhatta azt a mondatot; s hogy vajon a történet elején vagy végén
van-e helye stb. És legfôképpen próbálják megjegyezni a kártyák tartalmát.
5.
Mindenki visszamegy az eredeti asztalához. S minthogy elvileg a történet minden lépését ismeri valaki a kiscsapatból, próbálják meg összerakni a történetet.
6.
A játékvezetô segítségével közösen összerendezik és értelmezik a történet lépéseit.
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Rakd össze!
A történet következô:
Az aranybányát mûködtetô fegyveres banda vezetője be akarja szervezni a bandába az egyik (még) jó fizikumú
munkást, akinek a 12 éves fia is abban a bányában robotol. A jobb élet reményével kecsegteti. A férfi bizonytalan, mert tudja, hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. Este, otthon a férfi a fiával beszélget errôl. A fiú
szembesíti azzal, hogy ha beáll a fegyveresek közé, akkor ôt (a saját fát) is agyon kell lônie, ha esetleg nem bírja
tovább végezni a megerôltetô munkát, vagy szökni próbál. Az anya is bekapcsolódik a beszélgetésbe, s azzal
érvel, hogy ha több pénzük lesz, akkor jobban tudnak táplálkozni, gyógyszereket tudnak venni, s akkor a fiú
könnyebben fogja végezni a munkát. Az apa a fiát kéri, hogy józanítsa ki az anyját; legyen tudatában annak,
hogy ezek gazemberek.
Másnap a bandafônök is, az apa is látja, hogy a fiú nagyon-nagyon gyenge. A gengszter ezt újabb érvként
mondja az apának, aki azonban még mindig tanakodik.

Ugyanabban az aranybányában dolgoztatja egy fegyveres banda
az apát és 12 éves fiát.
– Hé, fickó! Figyelj! Ha beállsz közénk, szavamat adom, hogy
ömleni fog neked a pénz.
– Köszönöm, de ezt meg kell gondolnom. A saját fiamnak
mégsem lehetek az „ellensége”!
– A sebhelyes arcú fônök ma szólt, hogy bevenne engem
a fegyveres ôrzôk közé.
– Jaj! De hiszen akkor engem is le kell lôjél, ha megállok pihenni,
mert nem bírom tovább a munkát!
– Bírni fogod, hiszen akkor több pénzünk lesz, többet tudtok
enni, gyógyszert tudunk venni, erôsebbek lesztek.
– Magyarázd el anyádnak, hogy bármikor fordulhat a kocka,
s engem szó nélkül kivégeznek.
– Ne légy naiv, anya! Ezeknek egy szavát sem lehet elhinni;
az ígéretük elszáll a széllel.
– Dolgozz, mert különben megdöglesz! Látom, hogy nem hajtasz
rendesen! De apádnak tegnap ajánlottam valamit.
– A kölyöknek több kajára lenne szüksége. Így láthatóan
nem sokáig bírja már. Még ez sem gyôz meg?
– Látom én is, hogyne látnám! Féltem is. Mégis kérek még
egy nap gondolkodási idôt.
– Látom, tántorogsz a fáradtságtól és éhségtôl. Lehet, hogy
mégiscsak igent kellene mondanom?

Ugyanabban az aranybányában dolgoztatja egy fegyveres banda
az apát és 12 éves fiát.

– Hé, fickó! Figyelj! Ha beállsz közénk, szavamat adom, hogy
ömleni fog neked a pénz.

– Köszönöm, de ezt meg kell gondolnom. A saját fiamnak
mégsem lehetek az „ellensége”!

– A sebhelyes arcú fônök ma szólt, hogy bevenne engem
a fegyveres ôrzôk közé.

– Jaj! De hiszen akkor engem is le kell lôjél, ha megállok pihenni,
mert nem bírom tovább a munkát!

– Bírni fogod, hiszen akkor több pénzünk lesz, többet tudtok
enni, gyógyszert tudunk venni, erôsebbek lesztek.

– Magyarázd el anyádnak, hogy bármikor fordulhat a kocka,
s engem szó nélkül kivégeznek.

– Ne légy naiv, anya! Ezeknek egy szavát sem lehet elhinni;
az ígéretük elszáll a széllel.

– Dolgozz, mert különben megdöglesz! Látom, hogy nem hajtasz
rendesen! De apádnak tegnap ajánlottam valamit.

– A kölyöknek több kajára lenne szüksége. Így láthatóan
nem sokáig bírja már. Még ez sem gyôz meg?

– Látom én is, hogyne látnám! Féltem is. Mégis kérek még
egy nap gondolkodási idôt.

– Látom, tántorogsz a fáradtságtól és éhségtôl. Lehet, hogy
mégiscsak igent kellene mondanom?

Karton-kártyák (helyes sorrendben)

30
perc

Helyzetek és megoldások
Téma:

környezeti problémákhoz kapcsolatban lehetséges emberi viszonyulások

Cél:

helyzetekbe való beleélés. Érvelés és meggyôzés gyakorlása.

Ajánlott korosztály:

12-18 év

Idôtartam:

30 perc

Kellékek, elôkészületek:

a „Lehetséges szituációk” – és azokhoz hasonló további, a játékvezetô
által megfogalmazott szituációk – egyenként külön kártyákra való
nyomtatása.

Ebben a játékban kitalált (de nagyon is reális!) szituációk szereplôinek helyzetébe kell magatokat beleélnetek, s
– esetleg több változatban is – megtervezni és eljátszani a helyzet kimenetelét. Kimenetelként elsôsorban
tényleges megoldásokat lenne jó találni, de esetenként részleges vagy teljes kudarc is lehet kimenet.

1. A kiscsoportok cédulákat húznak, amelyeken röviden vázolva van egy szituáció,
amely kapcsolódik a konfliktus-ásványok problematikájához.
2. Megbeszélik (kiscsoporton belül) a leírt helyzetet.
3. Értelmezik a szereplôk jellemét, gondolkodásmódját.
4. Megtervezik a jelenetben elhangzó fôbb mondatokat és mozdulatokat.
5. Eldöntik, hogy melyik szereplôt ki személyesítse meg.
6. Egyenként bemutatják a többieknek a jelenetet.
7. Közösen elemzik, értékelik az „elôadásokat” tartalmi szempontból és „színészi teljesítmény”
szempontjából is. (Lehetôleg a pozitívumokat emeljék ki!)
8. Közösen gondolkodnak esetleges jobb vagy alternatív megoldásokon.
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Lehetséges szituációk
Ketten (egy rámenôs és egy szelíd) gyôzköd-

Egy fegyveres banda által „birtokolt” arany-

nek egy harmadikat, akinek az a véleménye,

bányától nem messze élô három földmûves

hogy neki semmi köze sincsen a kongói gye-

beszélget egymással a családjuk lehetetlen

rekekhez, nem kíván foglalkozni ezekkel a

helyzetérôl, valamint arról, hogy nekik szemé-

„konfliktusokkal”.

lyesen miféle megoldási gondolataik vannak.

Egy lendületes emberjogi aktivista beszélget

Egy ásványbányában nyomorúságosan dol-

két cégvezetôvel arról, hogy fel kellene tüntetni

gozó ember beszélget hazalátogató fiával, aki

a termékeken, hogy „Kongóból” származó

iskolába járt, tanult, s most az állam hivatásos

nyersanyag felhasználásával készült. Az egyik

katonája. Egymáson kérik számon, hogy miért

cégvezetô elutasítja ezt, a másik elfogadná,

nem változtatnak az ásvány-bányák körüli

de sok-mindenért bizonytalan.

helyzeten.

Ketten (egy rámenôs és egy szelíd) gyôzköd-

Egy fegyveres banda által „birtokolt” arany-

nek egy harmadikat, akinek az a véleménye,

bányától nem messze élô három földmûves

hogy neki semmi köze sincsen a kongói gye-

beszélget egymással a családjuk lehetetlen

rekekhez, nem kíván foglalkozni ezekkel a

helyzetérôl, valamint arról, hogy nekik szemé-

„konfliktusokkal”.

lyesen miféle megoldási gondolataik vannak.

Egy lendületes emberjogi aktivista beszélget

Egy ásványbányában nyomorúságosan dol-

két cégvezetôvel arról, hogy fel kellene tüntetni

gozó ember beszélget hazalátogató fiával, aki

a termékeken, hogy „Kongóból” származó

iskolába járt, tanult, s most az állam hivatásos

nyersanyag felhasználásával készült. Az egyik

katonája. Egymáson kérik számon, hogy miért

cégvezetô elutasítja ezt, a másik elfogadná,

nem változtatnak az ásvány-bányák körüli

de sok-mindenért bizonytalan.

helyzeten.

Ketten (egy rámenôs és egy szelíd) gyôzköd-

Egy fegyveres banda által „birtokolt” arany-

nek egy harmadikat, akinek az a véleménye,

bányától nem messze élô három földmûves

hogy neki semmi köze sincsen a kongói gye-

beszélget egymással a családjuk lehetetlen

rekekhez, nem kíván foglalkozni ezekkel a

helyzetérôl, valamint arról, hogy nekik szemé-

„konfliktusokkal”.

lyesen miféle megoldási gondolataik vannak.

Egy lendületes emberjogi aktivista beszélget

Egy ásványbányában nyomorúságosan dol-

két cégvezetôvel arról, hogy fel kellene tüntetni

gozó ember beszélget hazalátogató fiával, aki

a termékeken, hogy „Kongóból” származó

iskolába járt, tanult, s most az állam hivatásos

nyersanyag felhasználásával készült. Az egyik

katonája. Egymáson kérik számon, hogy miért

cégvezetô elutasítja ezt, a másik elfogadná,

nem változtatnak az ásvány-bányák körüli

de sok-mindenért bizonytalan.

helyzeten.

10-20
perc

Igaz! –Hamis!
Téma:

a konfliktus-ásványokkal kapcsolatos ismeretek

Cél:

gyakorlás játékos formában

Ajánlott korosztály:

10-14 év

Idôtartam:

10-20 perc

Kellékek, elôkészületek:

3 (kb. 6 méteres) kötél. Jó, ha a játékvezetô kezében vannak kinyomtatva
az alábbi „lehetséges állítások”, valamint az általa megfogalmazott –
hasonló jellegû – további állítások.

1.
2.
3.

Alakítsunk két – lehetôleg egyforma – csapatot. Egyik az „Igaz”, a másik a „Hamis”.
Fektessünk le a földre egy kötelet.
A két csapat álljon egymással szemben a kötél egyik-másik oldalára, attól lépésnyi távolságra.

4.
5.

Helyezzünk el egy-egy újabb kötelet a csapatok mögött 5 méterrel. Ez lesz a „ház”.
A játékvezetô hangosan, artikuláltan mond egy állítást. Ha igaz, amit mondott, akkor az „Igaz”
csapat kergeti a „Hamis” csapat tagjait, s igyekeznek elkapni ôket, még mielôtt elérnék a „házat”.
Ha nem igaz az állítás, akkor fordítva.
Akit elkaptak, átkerül a másik csapatba.

6.

Mivel a játékosok gyakran átkerülnek a másik csapatba, csökkenti a döntési bizonytalanságot, ha a földön pl.
egy jól látható zöld nyíllal jelöljük az „igaz” irányt (s esetleg még egy pirossal a „hamis” irányt is).
Ha a játékosok bizonytalanok, s kavarodás van, a játékvezetô ne szóljon. Csak akkor mondja meg, hogy mi
volt a helyes megoldás, ha elcsitult a zûrzavar.
Kulcsfontosságú, hogy az állítások korrektek és pontosak legyenek, s megfeleljenek a résztvevôk életkorának.
Nem jó állítás pl. az, hogy „A Nap keleten kel fel”, mert ez – értelmezési szinttôl függôen – igaz is, hamis is.
Néhány lehetséges állítás
(Az alábbiakban csak igaz állításokat adunk meg, melyek könnyen átalakítható hamissá.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A koltán egy tantál-tartalmú ásvány neve
Az aranynak igen jó az áramvezetô képessége
A tantálnak van orvosi alkalmazása
A fehérbádog tartalmaz vasat
A volfrámot a hadiipar is használja
Az aranynak nincs érce
A nióbium a tantállal együtt fordul elô ércekben
A Kongói Demokratikus Köztársaság az egyenlítôn fekszik
A volfrámnak nagy a sûrûsége
A tantál-bányák hulladéka árt a termôtalajnak
A keleti síkvidéki gorilla a kihalás szélén van
(A játéktípus Joseph Cornell nyomán)
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100

perc

Az arany – a gazdagság jelképe
Téma:

az arany bányászata és felhasználása

Cél:

megmutatni az arany körüli igazságtalanságokat

Ajánlott korosztály:

13-18 év

Idôtartam:

100 perc

Kellékek, elôkészületek:

a Világ országai (vaktérkép) és a World Happiness Report kellô
példányban való sokszorosítása

Az arany mindig is – már az ókori Egyiptomban, vagy talán még annál régebben is – a jómód, a gazdagság,
az uralkodás szimbóluma volt. Szép fénye, ritkasága, tartóssága tette erre alkalmassá. Tudjuk, hogy Amerika
fölfedezése után a hajók irdatlan mennyiségû aranytárgyat hoztak el onnan. Valaki kiszámolta, hogy ha azt a
rengeteg aranyat az európaiak nem egyszerûen elrabolták, hanem kölcsön kapták volna, akkor – még
nagyon mérsékelt kamattal számolva is – az jönne ki, hogy a világon összesen nincs annyi pénz, amennyit
most kamatként vissza kellene fizetniük.
Azt is tudjuk, hogy az aranybányák többségében szerencsétlen, kiszolgáltatott emberek dolgoznak éhbérért
és egészségtelen körülmények között. Kemény ellentmondás van tehát az aranyat kitermelôk és a belôle
készült ékszereket viselôk életkörülményei között. Egyáltalán nem mondható a helyzet igazságosnak. Sôt.
A legtöbb aranyat tartalmazó bányák a világon az alábbiak:
Argentina
Ausztrália
Dél-afrikai Köztársaság
Dominikai Köztársaság
Ghána
Mongólia
Oroszország
Pápua sziget: Új-Guinea
Pápua sziget: Indonézia
Peru
USA (Nevada)
Üzbegisztán
(Érdekes, hogy a fentiek ellenére Kína termel ki legtöbb aranyat évente.)
Néhány világhíres ékszer cég:
Winston, Van Cleef, Graff, Tiffany, Piaget, Cartier, Chopard, Bulgari és Mikimoto.
Az üzleteik pedig ilyen városokban vannak:
London, New York, Beverly Hills, Las Vegas, Dallas, Honolulu, Chicago, Genf, Milano, Sanghaj, Párizs stb.
Feladatleírás
1.
A mellékelt világ-vaktérképre jelöljétek be a fönti lista alapján, hogy hol vannak a nagy aranybányák.
2.
Beszélgessetek arról, hogy vajon milyen élet- és munkakörülményei vannak itt és ott az aranybányászoknak.
3.
Jelöljétek ugyanazon a térképen azt is, hogy hol vannak azok az üzletek, ahol a jómódúak megveszik
és hordják az ékszereket.
4.
Keressétek ki az országok „boldogság-index” listájáról az eddig megjelölt országokat.
5.

Vessétek össze a szóba került országok arany-bányászattal és arany-ékszerekkel kapcsolatos
szerepét a boldogság-indexükkel.
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Word Hapiness Report - 2016
1. Denmark (7.526)

41. Kuwait (6.239)

83. China (5.245)

121. Armenia (4.360)

2. Switzerland (7.509)

42. Bahrain (6.218)

84. Bhutan (5.196)

122. Kenya (4.356)

3. Iceland (7.501)

43. Trinidad&Tobago

85. Kyrgyzstan (5.185)

123. Ukraine (4.324)

86. Serbia (5.177)

124. Ghana (4.276)

87. Bosnia-Herzeg.

125. Congo (Kinshasa)

4. Norway (7.498)

(6.168)

5. Finland (7.413)

44. Venezuela (6.084)

6. Canada (7.404)

45. Slovakia (6.078)

7. Netherlands (7.339)

46. El Salvador (6.068)

88. Montenegro (5.161)

126. Georgia (4.252)

8. New Zealand (7.334)

47. Malaysia (6.005)

89. Dominican Repub.

127. Congo (4.236)

9. Australia (7.313)

48. Nicaragua (5.992)

10. Sweden (7.291)

49. Uzbekistan (5.987)

90. Morocco (5.151)

129. Bulgaria (4.217)

11. Israel (7.267)

50. Italy (5.977)

91. Hungary (5.145)

130. Mauritania (4.201)

12. Austria (7.119)

51. Ecuador (5.976)

92. Pakistan (5.132)

131. Zimbabwe (4.193)

13. United States (7.104)

52. Belize (5.956)

93. Lebanon (5.129)

132. Malawi (4.156)

14. Costa Rica (7.087)

53. Japan (5.921)

94. Portugal (5.123)

133. Sudan (4.139)

15. Puerto Rico (7.039)

54. Kazakhstan (5.919)

95. Macedonia (5.121)

134. Gabon (4.121)

16. Germany (6.994)

55. Moldova (5.897)

96. Vietnam (5.061)

135. Mali (4.073)

17. Brazil (6.952)

56. Russia (5.856)

97. Somaliland region

136. Haiti (4.028)

18. Belgium (6.929)

57. Poland (5.835)

19. Ireland (6.907)

58. South Korea (5.835)

98. Tunisia (5.045)

138. Comoros (3.956)

20. Luxembourg (6.871)

59. Bolivia (5.822)

99. Greece (5.033)

139. Ivory Coast (3.916)

21. Mexico (6.778)

60. Lithuania (5.813)

100. Tajikistan (4.996)

140. Cambodia (3.907)

22. Singapore (6.739)

61. Belarus (5.802)

101. Mongolia (4.907)

141. Angola (3.866)

23. United Kingdom

62. North Cyprus (5.771)

102. Laos (4.876)

142. Niger (3.856)
143. South Sudan

(5.163)

(5.155)

(5.057)

(4.272)

128. Senegal (4.219)

137. Botswana (3.974)

63. Slovenia (5.768)

103. Nigeria (4.875)

24. Chile (6.705)

64. Peru (5.743)

104. Honduras (4.871)

25. Panama (6.701)

65. Turkmenistan (5.658)

105. Iran (4.813)

144. Chad (3.763)

26. Argentina (6.650)

66. Mauritius (5.648)

106. Zambia (4.795)

145. Burkina Faso

27. Czech Republic

67. Libya (5.615)

107. Nepal (4.793)

68. Latvia (5.560)

108. Palestin. Territor.

(6.725)

(6.596)
28. Unit. Arab Emir.

69. Cyprus (5.546)

(4.754)

(3.832)

(3.739)
146. Uganda (3.739)
147. Yemen (3.724)
148. Madagascar

70. Paraguay (5.538)

109. Albania (4.655)

29. Uruguay (6.545)

71. Romania (5.528)

110. Bangladesh (4.643)

30. Malta (6.488)

72. Estonia (5.517)

111. Sierra Leone

31. Colombia (6.481)

73. Jamaica (5.510)

(4.635)

150. Liberia (3.622)

32. France (6.478)

74. Croatia (5.488)

112. Iraq (4.575)

151. Guinea (3.607)

33. Thailand (6.474)

75. Hong Kong (5.458)

113. Namibia (4.574)

152. Rwanda (3.515)

34. Saudi Arabia (6.379)

76. Somalia (5.440)

114. Cameroon (4.513)

153. Benin (3.484)

35. Taiwan (6.379)

77. Kosovo (5.401)

115. Ethiopia (4.508)

154. Afghanistan (3.360)

36. Qatar (6.375)

78. Turkey (5.389)

116. South Africa (4.459)

155. Togo (3.303)

37. Spain (6.361)

79. Indonesia (5.314)

117. Sri Lanka (4.415)

156. Syria (3.069)

38. Algeria (6.355)

80. Jordan (5.303)

118. India (4.404)

157. Burundi (2.905)

39. Guatemala (6.324)

81. Azerbaijan (5.291)

119. Myanmar (4.395)

40. Suriname (6.269)

82. Philippines (5.279)

120. Egypt (4.362)

(6.573)

(3.695)
149. Tanzania (3.666)

A világ országai (vaktérkép)

20
perc

Mennyi aranyat dobunk ki?
Téma:

az eldobó társadalom abszurditása

Cél:

annak felismerése, hogy a hulladék értékes nyersanyag lehet

Ajánlott korosztály:

14-18 év

Idôtartam:

20 perc

Kellékek, elôkészületek:

a Feladatlap kellô példányban való sokszorosítása

Magyarországon is rohamosan terjed a mobiltelefonok általános használata. Ma már a kisiskolásoktól az
idôsekig egyre nagyobb azok aránya, akik mobiltelefont – sôt egyre inkább okostelefont – használnak. Ki a
munkájához, ki a mindennapi életéhez. A mobilok azonban idôvel elromlanak – vagy csak egyszerûen újabbra
cserélik azokat a tulajdonosaik –, így hát sok-sok készülék sajnos a szemétben végzi.
A kidobott mobilok mellett óriási a kidobott számítógépek, laptopok, tabletek stb. mennyisége is. Világszerte
növekvô gond az elektronikai hulladék kezelése. S nemcsak azért, mert egyre nehezebb megfelelô lerakóhelyet
találni a rengeteg „szemétnek”, hanem azért is, mert az elektronikai „kütyükben” több olyan fém is van, amely
a természetbe kikerülve ártalmas, vagy az emberi egészségre is káros.
Van azonban a „kütyük” kidobásának egy gazdasági vetülete is. A mobilokban és számítógépekben sok értékes
fém-alkatrész is van, s nagy veszteség, ha ezek a szemétben végzik. Többek között arany is van a mobilokban.
Egy-egy készülékben nem sok, de minthogy a mobilok gyártása – és így hulladékká válása is – tömeges,
összességében már egyáltalán nem elhanyagolható a szóban forgó arany mennyisége.
Kérdés tehát: mennyi aranyat „dobunk ki az ablakon” mi magyarok egy évben a „lecserélt” mobilok kidobásával?
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Feladatlap
ADATOK
•
•
•
•

Évente kb. 2 millió készüléket dobunk ki
1 db mobil (átlagosan) 150g tömegû
1 tonna hulladék-mobilból 27 deka arany nyerhetô vissza
Az arany árfolyamát unciában (= 31g) szokták megadni. Idén 1350 USD/uncia az ára.

1.) Tehát mennyi aranyat „dobunk ki az

2.) Ha kíváncsi vagy, azt is kiszámolhatod,

ablakon”? ………………………………

hogy a te most éppen használt mobilodban
valószínûleg mennyi az arany: …………………

Még egy érdekesség: A kidobott mobil gazdagabb aranyforrásnak tekinthetô, mint az aranybányák
kôzete. A kibányászott kônek ugyanis csak kis része arany, a többi megy a meddôre, amit föltehetôen
semmire sem használnak. Az aranybányákban kitermelt kôzet aranytartalma átlagosan 5g/1000kg.
3.) Hányszor gazdagabb aranyforrás a mobil, mint az igazi aranybánya?……………………………

Feladatlap
ADATOK
•
•
•
•

Évente kb. 2 millió készüléket dobunk ki
1 db mobil (átlagosan) 150g tömegû
1 tonna hulladék-mobilból 27 deka arany nyerhetô vissza
Az arany árfolyamát unciában (= 31g) szokták megadni. Idén 1350 USD/uncia az ára.

1.) Tehát mennyi aranyat „dobunk ki az

2.) Ha kíváncsi vagy, azt is kiszámolhatod,

ablakon”? ………………………………

hogy a te most éppen használt mobilodban
valószínûleg mennyi az arany: …………………

Még egy érdekesség: A kidobott mobil gazdagabb aranyforrásnak tekinthetô, mint az aranybányák
kôzete. A kibányászott kônek ugyanis csak kis része arany, a többi megy a meddôre, amit föltehetôen
semmire sem használnak. Az aranybányákban kitermelt kôzet aranytartalma átlagosan 5g/1000kg.
3.) Hányszor gazdagabb aranyforrás a mobil, mint az igazi aranybánya?……………………………

15
perc

,,

A volfrám nevérol
Téma:

a volfrámmal kapcsolatos nevezetes magyar emberek és termékek

Cél:

kultúrtörténeti ismeretek fejlesztése

Ajánlott korosztály:

10-18 év

Idôtartam:

15 perc

Kellékek, elôkészületek:

a Feladatlap megfelelô számú másolása

A volfrámot bizonyos országokban (angol és francia nyelvterületen) tungsten-nek nevezik, de német
nyelvterületen (és nálunk is) volfrám a neve. A tung sten jelentése svéd nyelven ’nehéz kő’, s onnan ered, hogy
a volframit ásvány (melyből a fémet előállítják) sűrűsége 7,5 g/cm3, tehát olyan „nehéz”, mint a vas. A volfram
szó eredete bonyolultabb. Németül Wolfrahm = ’farkas-nyál, farkas-tajték’, s a régi német bányászok szitkozódására utal, ugyanis amikor ónt akartak előállítani kohóban, akkor az ónércben lévő kevés volfrámszennyeződés úgy vitte magával az ónt a habos salakba, mint a farkas a bárányt. Ezzel jelentősen csökkentette az
ón-gyártás hatékonyságát.
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Feladatlap
(A feladat elvégzése Interneten való böngészést igényel!)

Melyik az a magyar ipari termék, amely a

Ebben a gyárban dolgozott Bay Zoltán is,

volfrám elem mindkét nevét ôrzi magában?

a világhírû fizikus, aki elôször (az amerikaiakat

……………………………………………………

is megelôzve) mérte meg radarral a Hold–Föld
távolságot. Neki köszönhetô a méter (mint
távolság-egység) meghatározásának

Az ezt elôállító gyárban dolgozott Bródy Imre,
aki jelentôsen hozzájárult a termék világhíréhez. Mivel töltötte a termék üveggömbjét?

legmodernebb elve, az ún.
…………..…………………………….. méter.

……………………………………………………

Melyik az a magyar ipari termék, amely a

Ebben a gyárban dolgozott Bay Zoltán is,

volfrám elem mindkét nevét ôrzi magában?

a világhírû fizikus, aki elôször (az amerikaiakat

……………………………………………………

is megelôzve) mérte meg radarral a Hold–Föld
távolságot. Neki köszönhetô a méter (mint
távolság-egység) meghatározásának

Az ezt elôállító gyárban dolgozott Bródy Imre,
aki jelentôsen hozzájárult a termék világhíréhez. Mivel töltötte a termék üveggömbjét?

legmodernebb elve, az ún.
…………..…………………………….. méter.

……………………………………………………

Melyik az a magyar ipari termék, amely a

Ebben a gyárban dolgozott Bay Zoltán is,

volfrám elem mindkét nevét ôrzi magában?

a világhírû fizikus, aki elôször (az amerikaiakat

……………………………………………………

is megelôzve) mérte meg radarral a Hold–Föld
távolságot. Neki köszönhetô a méter (mint
távolság-egység) meghatározásának

Az ezt elôállító gyárban dolgozott Bródy Imre,
aki jelentôsen hozzájárult a termék világhíréhez. Mivel töltötte a termék üveggömbjét?
……………………………………………………

legmodernebb elve, az ún.
…………..…………………………….. méter.

40
perc

A tiszai cián-szennyezés
Téma:

a Tisza 200. évi – romániai arany-bányából eredő – cianid- és nehézfémszennyezése

Cél:

egy környezeti katasztrófa megismerése

Ajánlott korosztály:

10-16 év

Idôtartam:

40 perc

Kellékek, elôkészületek:

a Feladatlap és a dominókártyás lap megfelelő számú sokszorosítása
(kiscsoportonként egy példány. Ollók a dominók szétvágásához.

A román-ausztrál közös tulajdonú Aurul bányavállalat a Nagybánya (románul Baia Mare) környékén lévô fémbányák meddôhányóból nyert ki aranyat cianidos kioldással. A cián-vegyületekrôl mindenki tudja, hogy erôsen
mérgezôek, tehát a cianidos kioldás eleve veszélyes üzem, mégis sok helyen ezt a technológiát alkalmazzák.
Ennek az a rövid magyarázata, hogy az aranynak (minthogy nemesfém) alig vannak vegyületei, s gyakorlatilag
a kálium-arany-cianid – K[Au(CN)2] – az egyetlen vízben oldódó arany-vegyület.
Az Aurul a ciántartalmú szennyvizet a közeli Zazár település mellett, egy óriási, szabadtéri, földsáncokkal körülhatárolt ülepítôben, lényegében egy mesterséges „tóban” tárolta. 2000. január 30-án éjszaka azonban tároló
gátja átszakadt, s 100 ezer m3 cianid- és (szintén mérgezô) nehézfémeket tartalmazó szennyvíz zúdult a Zazár
patakba, onnan a Lápos folyóba, majd ezen keresztül a Szamosba (amely Csengernél átjön Magyarországra)
és még tovább a Tiszába.
Súlyosbította a helyzetet, hogy – felelôtlen takarékoskodás miatt – a bányavállalatnak nem volt katasztrófaelhárítási terve, ezért még csak nem is próbálkoztak a kár enyhítésével. A Tiszában két hétig 40 km hosszú
cián-tartalmú folt úszott.
A szennyezôanyag koncentrációja a Láposban megengedett érték 180-szorosa volt, a Szamos torkolatánál a
135-szöröse, a Tisza-tónál a 34-szerese, s még Szegednél is a 15-szöröse. De még a Duna azon szakaszán
is határérték feletti volt a cián-koncentráció, ahol Románia és Bulgária határán folyik.
Magyarország 2000 ôszén kártérítési pert indított az Aurul, illetve annak jogutódja, a Transgold ellen, de minthogy a Transgold is becsôdölt és megszûnt, nem volt kit perelni. Így végül a kártérítés megakadt.
A mérgezô szennyezôdés hatására a Tisza magyarországi szakaszán 1241 tonna hal pusztult el, s fennállt
annak a veszélye, hogy más élôlények (a tiszavirág és más kérészek, kagylók, vízi madarak stb.) állománya is
súlyosan sérül. Szerencsére a Tisza a vártnál lényegesen gyorsabban regenerálódott, néhány év alatt az eredeti
élôvilág döntô része – a folyó alját borító iszap még mindig elég magas nehézfémtartalma ellenére – visszatért.
Feladatleírás
A történet alapos megismerése, megbeszélése után – mintegy ismétlésként és rögzítésként – érdemes játszani
ezt a dominót. Nem verseny, tehát gyôztes sincs benne!
A játék egyedül és kiscsoportban is játszható.
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Feladatlap és dominók
•

Vágjátok ki a „dominó-kockákat”.

•

A dominók közül találomra tegyetek be egyet az asztal közepére!

•

A következő lépésben párosítsatok hozzá egyet (akár jobbra, akár balra indulva).
A párosítás ebben a játékban nem azt jelenti, mint a szokásos dominóban, hogy egy ugyanolyat
kell mellé rakni, hanem azt az egyet, amelyik tartalmilag hozzátartozik.
Ha a negyedik-ötödik dominónál nem egyenesen, hanem derékszögben megtörve folytatjátok a sort,

Transgold
megszűnt

határérték
34-szerese

káliumaranycianid

mérgezôek

2000. ôsz

óriási halpusztulás

Zazár
település

vízben oldódó
aranyvegyület

meddôhányó

ciántartalmú
folt

két hétig

ülepítô

folyó
fenekén
iszap

gátszakadás

2000. január

kártérítési
per

kérészek
állománya

magas
nehézfémtartalom

Nagybánya

arany
kinyerés
kőzetekbôl

arany

súlyos
sérülés

román–
ausztrál
közös tulajdon

Baia Mare

Aurul
jogutódja

nemesfém

Szamos

Aurul

Tisza-tó

Lápos folyó

keresztezi
a határt

1241 tonna

Szeged

per leállt

Transgold

100 ezer m3
cianidos
szennyvíz

határérték
15-szöröse

akkor végül a sor két végén lévők akár zárják is a kört.

ciánvegyületek

•

Függelékek

1. SZ. FÜGGELÉK

2. SZ. FÜGGELÉK

De mennyi kilométer...

Vegetáriánus vagy helyi?

„A kilencvenes évek elején a német Wuppertal Intézet
észrevette, hogy nem fordítunk elég figyelmet a helyi és a
decentralizált gyártási struktúrákra, az ételünk értelmetlenül nagy utat tesz meg, Európán belül, sôt akár
ugyanazon az országon belül is, mielôtt megérkezne
eladási helyére. A szállítmányozások elemzése során az
Intézet kimutatta, hogy egyetlen pohár epres joghurt 7857
kilométert utazik – elsôsorban Németországban – mielôtt
megérkezne a Stoccarda áruházba. A kutatás során
számbavették minden egyes összetevô megtett útját: a
tejét, a lekvárét, a cukorét, a csomagolóanyagokét (üveg,
papír, alumínium, ragasztó, karton). Ezen alapanyagok
nagy része az áruház közelében is fellelhetô lett volna. De
a szállítás viszonylag alacsony ára miatt – és amiatt, hogy
van egy társaság, aki szubvencionálja a közúti szállítást –
a távolsági tényezô a legritkábban befolyásolja a termelési
folyamatokat.”1

A Carnegie Mellon University két kutatója által végzett
tanulmány szerint, - amelyet 2008. áprilisában publikáltak
az Environmental Science and Technology c. tudományos
folyóiratban, - ha vegetáriánusok vagyunk, nyolcszor több
energiát spórolhatunk meg, mint hogyha csak helyi terméket választunk.

Forrás:
Oxfam Weredelwinkels (oww2): Vita a méltányos termékek által
„megtett kilométerekrôl”
1

Scmidt-Bleek (1993): The Fossil Makers; Boge (1995): The well

travelled yogurt pot: lessons from new transport policies and regional production, in World Transport Policy and Oractice, Vol. 1
N°. 1, 1995
2

Az OXFAM WEREDELWINKELS belga fair trade importôr a fla-

mand területeken, elsôsorban élelmiszerekre specializálódott, és
kiterjedt fair trade bolt hálózata van Belgiumban. A nemzetközi
Oxfam hálózathoz tartozik (de méltányos kereskedelmi aktivitása
független), az OWW az Efta és az Ifat tagja, az európai méltányos
kereskedelem importközpontját hozta létre, és tagja a közismert
CTM Altromercato hálózatnak.
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A tanulmány célja
A fenntartható fogyasztással kapcsolatos kutatások egyre
több információt nyújtanak a fogyasztók számára azt illetôen, hogy az egyes emberek döntése milyen hatással
van a környezetre, különös tekintettel az éghajlatváltozásra. Ezek a tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy az egyén döntése három tényezôtôl függ: étel,
otthon használt energia, szállítás.
A Carnegie Mellon kutatói, Christopher Weber és Scott
Matthews megerôsítették, hogy e három faktor közül az
„étel” (azaz hogy ki mi szeret) a „legerôsebb”, mert:
• ennek van hatása belátható idôn belül
• ez a legszemélyesebb döntés, mert nem függ az
elvárásoktól, a közjavaktól vagy az alternatív energiafelhasználástól stb., azaz a fogyasztónak
teljhatalma van afelett, hogy mit eszik.
• azonnal érezhetô az eredménye, mert nem középvagy hosszútávú szempontokat kell figyelembe
venni, amelyek magukban hordozzák az infrastrukturális változást a rendelkezésre álló javak és a felhasznált technológia tekintetében.
Az egyes javaslatok közül, amelyek az utóbbi években terjedtek el, az egyik egy bizonyos „vásárolj helyi terméket”
elmélet. Az elmélet alapja a „food-miles”, azaz „élelmiszerkilométer” kiszámolása, amely megmutatja, hogy mennyi
utat tesz meg az étel, amíg elérkezik a végsô fogyasztóhoz. Az „élelmiszer-kilométer” nagysága függ attól is,
hogy az adott élelmiszer milyen negatív hatással sújtja
környezetünket. Christopher Weber és Scott Matthews
tanulmánya megmutatja, hogy összességében mekkora
hatással van a termelôtôl a végsô felhasználóig megtett
út, figyelembe véve valamennyi költséget, és a gyártás
valamint a szállítás környezeti hatásait. A kutatás során
egy élelmiszer teljes „életciklusával” kalkuláltak, az alapanyagtól kezdve a gyártáson át a szállításig. Kiszámolták,
hogy ezek a fázisok hogyan befolyásolják az üvegházhatást.
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Arra a következtetésre jutottak, hogy annak érdekében,
hogy a lehetô legtöbb kilométert spóroljuk meg, a lehetô
legközelebb termelt élelmiszert kell fogyasztanunk.

Az eredmények: helyi kontra vegetáriánus
Az eredmény: a károsanyag-kibocsátás (nemcsak széndioxid, hanem minden olyan gáz, amely károsítja az ózonréteget) a legmagasabb a gyártás során (83 százalékot
tesz ki), miközben az alapanyagok szállítása összesen 11
százalék, és a gyártótól a végsô felhasználóig megtett
útból származó károsanyag-kibocsátás mindösszesen 4
százalék.
Ez azt jelenti, hogy helyi termék vásárlásával csak 4-5
százalékkal tudjuk csökkenteni a károsanyag-kibocsátást.
Releváns mértékben tehát úgy lehet visszaszorítani a
károsanyag-kibocsátást, ha olyan élelmiszereket választunk, amelyek már a gyártás elôtti fázisban fogyasztható
állapotban vannak. Ezek az élelmiszerek a zöldségek és
gyümölcsök.

Az ételek károsanyag-kibocsátása
Ezen az ábrán jól látható, mennyivel több károsanyag-kibocsátás keletkezik a hús, a hal, a tojás és a tejtermékek
(ún. állati eredetû élelmiszerek) gyártása során, mint a
növényi eredetû élelmiszerek esetében.
A hal, a hús, a tojás és a tejtermékek a felelôsek az
élelmiszeripar által kibocsátott károsanyag-kibocsátás
több mint feléért, amely majdnem háromszorosa a gabonafélék, a gyümölcsök és a zöldségek (a vegetáriánus táplálkozás alapanyagai) által kibocsátott mennyiségnek.

Hús, hal, tojás
Tejtermékek
Gabonafélék
Zöldség-gyümölcs
Italok
Olajok
Egyéb

40%
18%
11%
11%
6%
6%
8%

Mérjük meg az „élelmiszer-kilométert”
A kutatók kiszámolták az egyes élelmiszerfajtákhoz tartozó „élelmiszer-kilométert”. A mindennapi életben alkalmazhatjuk a kutatás eredményeit, ugyanis a kutatók
kiszámolták, hogy mennyi kilométert lehet megspórolni a
károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében, amennyiben úgy döntünk, hogy helyi élelmiszert vásárolunk, illetve
mennyit takarítunk meg akkor, ha egyes élelmiszereket
másfajta élelmiszerekkel helyettesítünk.
Íme, az eredmények: egy közepes család, ha kizárólag
helyi élelmiszert vásárol egy teljes éven keresztül, 1600
kilométert „spórol”. Ha minden héten van egy olyan nap,
amikor kizárólag növényi eredetû élelmiszert fogyasztanak, már egyetlen nap alatt több mint 1860 kilométert
spórolnak meg. És ha úgy döntenek, hogy egész évben
kizárólag növényi eredetû táplálékot fogyasztanak, akkor
13 000 kilométert „spórolhatnak”. Ez azt jelenti, hogy a
károsanyag-kibocsátás csökkenését tekintve a 100 százalékban vegetáriánus táplálkozás nyolcszor hatékonyabb,
mintha kizárólag helyi termékeket fogyasztanánk.

Nem csak károsanyag
Az is kiderült, hogy a növényi eredetû táplálékok, mivel az
állatok számára is táplálékot jelentenek, ezáltal az állati
eredetû élelmiszerek szempontjából is hasznosak és
jótékony hatással vannak a környezetre. Ha az állati eredetû összetevôk helyett növényi alapanyagokból készítjük
ételeinket, akkor a gyártás során akár 90 százalékkal több
energiát és vizet spórolhatunk meg.

Következtetés: igen, helyit, de még inkább növényit!
Ezek az adatok nem azt jelentik, hogy nem fontos a „helyi
termékek” fogyasztása. Minden egyes szokás, amely azt
a célt szolgálja, hogy energiát spóroljunk meg, még ha
csak kis mértékben is, biztos, hogy helyénvaló és fenntartható. De a kutatás eredményei azt igazolják, hogy
hasznos a „jó magatartást” követni, de még hasznosabb
és fontosabb, hogy megszokjuk az egészséges életmódot, amellyel még több „élelmiszer kilométert” spórolhatunk.

Forrás: Christopher L. Weber, H. Scott Matthews, Food-Miles
and the Realtive Climate Impacts of Food Choices in the United
States. In: Environmental Science and Technology, 16 Apr 2008.
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Klímamentés az asztalnál
1.

Inkább helyi termékeket vásároljunk, amelyek nem tettek meg hosszú utat környezetszennyezô jármûvekkel!

2.

Idényzöldséget és -gyümölcsöt vásároljunk, amelyeknél nem kell energiát pazarolni a tartósításra!

3.

Ha lehet, közvetlenül a termelôtôl vásároljunk, ne közvetítôkön keresztül! Így elkerülhetjük,
hogy az áru többször cseréljen gazdát, amely csak fölösleges szállítást jelent!

4.

Olyan termékeket vásároljunk, amelyek nincsenek becsomagolva!

5.

Válasszunk családi kiszerelést, hogy ezzel is csökkentsük az élelmiszerfogyasztás során keletkezô
hulladék mennyiségét!

6.

Szervezzünk csoportos bevásárlást (akár a lakóközösséggel együtt), hogy csökkentsük
a szállítás során felhasznált energia mennyiségét!

7.

Többször használható, biológiailag lebomló anyagból készült bevásárlószatyrot használjunk!

8.

Optimalizáljuk a fôzés és a tárolás során felhasznált energia mennyiségét!

9.

Ne használjunk mûanyag tányérokat és poharakat!

10.

Szelektíven gyûjtsük a szemetet!

Top 10 élelmiszer, amely energiát pazarol és szennyezi a környezetet
Termék

Származási hely

Távolság (km)

CO2 emisszió (kg)

Fogyasztás/olaj (kg)

1. BOR

AUSZTRÁLIA

16 015

29,3

9,4

2. SZILVA

CHILE

11 970

22,0

7,1

3. HÚS

ARGENTÍNA

11 180

20,8

6,7

4. MANGÓ

PERU

10 865

20,2

6,5

5. GÖRÖGDINNYE

PANAMA

9 516

17,8

5,7

6. HÚS

BRAZÍLIA

9 175

17,2

5,5

7. FOKHAGYMA

KÍNA

9 161

17,2

5,5

8. SZÔLÔ

DÉL-AFRIKA

8 470

15,9

5,1

9. SÁRGADINNYE

GUADALUPE

7 750

14,5

4,7

10. RIZS

USA

6 887

13,1

4,2

Forrás:
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Paolo Rumiz: Emisszió-mentes élet
Van egy ember, aki hidegben él, autó nélkül, félig üres
éléskamrával, kevés húst eszik, újrahasznosítja a papírt, és
kerékpárral megy sáros répáért, a helyi termelôkhöz, és a
lehetô legkevesebb elektromos kütyüt használja.
Ki lehet ô? Egy csodabogár? Vagy egy éhezô nyugdíjas?
Tévedés. Ô egy zéróemissziós, magányos harcos, valaki, aki
arra törekszik, hogy a lehetô legkevesebb szén-dioxid kibocsátást okozza.

Kedves Olvasó!
Megpróbáltam így élni egy hétig. Még a legkisebb
tevékenységem szén-dioxid kibocsátását is kiszámoltam.
Megmértem a megtett vonatút hosszát, az elfogyasztott
ételt, a fôzési idôt, a mosogatást, a fürdést. Mennyi lett?
Annyi, hogy azóta megváltozott az életem. A felének a felét
fogyasztom, így gazdagabb lettem és érzékenyebb vagyok
a pazarlásra. Semmit sem teszek a fogyasztás fokozásának
érdekében.
A történet úgy kezdôdött, hogy hallottam egy szervezetrôl,
amely a „Semmi szén-dioxidot” nevet viseli, ez ihletet adott.
Már eleve „alacsony energiafogyasztással” élek. Nem ingázom, nincs autóm, nincs mosogatógépem, a második
emeleten lakom és nincs lift. Minden itt van a közelben:
iroda, bolt, pályaudvar. A tévémet kidobtam, ezzel is tiltakozom hasztalansága ellen, csak egy zsebrádióm van és egy
hét éves mobiltelefonom. De ez nem elég.
Elektromos háztartási gépek, fûtés, világítás, és a többi,
összesen évente 2427 kWh, amely 1578 kg szén-dioxidnak
felel meg. Ez hét teletömött hûtôszekrény éves fogyasztása:
egy nap alatt 4,32 kg szén-dioxidot bocsátanak ki.
„Ez az európai átlag fele, ideális” – gondoltam, de nem számoltam bele a közlekedést. És pont ez nyom a latban.
Legfôképpen a repülôgép, amely halálos mennyiségû gázt
pazarol. Ha kizárólag az idei repülôgépútjaim károsanyagkibocsátását tekintjük, akkor is egész életemben folyamatosan fákat kellene ültetnem ahhoz, hogy kompenzáljam.
Úgy határoztam: „Most már épp’ itt az ideje elolvasni egy jó
kis könyvet az etikus fogyasztásról.”
Kezdetben igen lesújtó volt a dolog. „A nulla kibocsátás –
még az elején megnyugtattak – egy tibeti szerzetes számára
is lehetetlen”. Kérdezem, mi az elérendô cél? Tömör a
válasz: a Föld. Kegyetlen szabályok áradata, egy remek fasiszta kézikönyvnek is beillene. De erre a háborúra szükség
van, hiszen a szén-dioxid mindenhol lesben áll. A fagyasztott
élelmiszerekben, a hosszú fôzési idôben, a szépséges
mûanyag csomagolásokban, és azokban az élelmiszerek-

ben, amelyek hosszú kilométereket utaznak kamionnal. Elsôsorban a húsok. A házban lévô boltban kell kenyeret és
idényzöldséget vásárolnom, ha lehet, akkor helyit. Kevesebb
aszalt gyümölcsöt kell enni és el kell felejteni az ásványvizet.
Energiatakarékos égôre kell váltani, a legkisebbre állítani a
fûtést, nem minden nap és rövid ideig zuhanyozni és természetesen szelektíven gyûjteni a szemetet. Utolsó kikötés:
utazzunk kevesebbet. Csak kerékpárral és vonattal.
ELSÔ NAP
Letaglóznak a tiltások. Úgy érzem magam, mint egy ortodox
zsidó, akinek az is elô van írva, hogy melyik lábbal szálljon ki
az ágyból. Minden egyes falatra ügyelnem kell, amit
megeszem, a komposztálásra, az újrafelhasználásra és a
többi, és a többi.
Egy napig semmi fûtés, semmi vásárlás, semmi utazás. Meg
tudom csinálni, az éléskamra tele van, nem kell utaznom sehová, és kint rettenetes meleg van. Rájövök, hogy tudok
fôzni tûzhely nélkül is, ebédre marinált articsókát eszem,
kenyeret és friss spenótot parmezánnal. Mûködik, de tele
vagyok kétségekkel. Karácsony van, de az én asztalomon
nagyböjt. Meg aztán minek szorosabbra húzni a nadrágszíjat, ha a világ enélkül is megy tovább? A nap végén könnyed,
furcsa érzés száll meg, mint böjt után.
MÁSODIK NAP
Erôteljes kezdés. Nosztalgiautazásra indulok biciklimmel, a
piac felé visz utam. Az egyik sarokban guggol egy bácsika,
szônyeget terített a földre, és olyan csodákat pakolt rá,
melyek már rég feledésbe merültek. Fodros kel, savanyú káposzta, zsenge fokhagyma, méz és tanyasi tojás. Veszek
répát és datolyaszilvát. Egy pillantásra sem méltatom a
spanyol epret és az üvegházi paradicsomot. Csak fele annyit
költök, mint szoktam, és kedélyesen csevegek a kofákkal.
De este hívnak, hogy holnap el kell utaznom, és ekkor teljesen egyértelmûvé válik, hogy egyetlen nap alatt túl fogom
lépni a teljes szén-dioxid kvótám felét. A legkisebb rosszat
választom: vonattal megyek. Semmi taxi, bringával kitekerek
az állomásra. Elsô meglepetés: a nemzetközi járatokon tilos
kerékpárt szállítani, csak személy- és gyorsvonatokon lehet,
és ez azt jelenti, hogy többször át kell szállnom. Kezdem
érteni. Bele kell törôdni, hogy árral szemben úszom.
Keményen tartom magam, böngészem a nyomtatott menetrendet, amíg találok egy gyorsvonatot, amelyen kerékpárt is
lehet szállítani.
A bicikli további bonyodalmakat okoz: a poggyász elosztása
is alapos átgondolást kíván. Kétfelé kell osztanom a holmimat és rögzíteni a laptoptáska mellett. Semmi ing, csak
trikó, azt nem kell vasalni. Legalább valami, ami tényleg
megkönnyíti a dolgomat.

119

4. SZ. FÜGGELÉK

Keresnem kell egy megfelelô szálláshelyet is – van egy
kézikönyv az összes ökoszállás címével. De ennél egyszerûbb megoldásnak tûnt, hogy megkértem egy barátomat, fogadjon be éjszakára. A közelben találok egy új
kisvendéglôt: halat rendelek és vörösbort kortyolok hozzá.
Elôször vagyok derûlátó: a nap végére 1,22 kg széndioxidot termeltem, ami kicsivel jobb, mint a tegnapi.

Bár vasárnap van, bemegyek az irodába. Olyan papírokat
helyezek a fénymásolóba, amelyeknek az egyik oldala már
használt, minden gépet, ami stand-by üzemmódban van,
teljesen áramtalanítok és lekapcsolom a lámpákat.
Otthon maradt egy kis szikkadt kenyér, beáztatom, jó lesz
gnocchinak a nagymamám receptje szerint. Csodás
végeredmény! A teljesítményem egyre jobb: 0,97 kg!

HARMADIK NAP
Áthurcolom a kerékpáromat az Intercityre. Senki sem
használja a kerékpárok számára kijelölt vagont, üres. A
kocsiban furcsán néznek rám. Ezt olvasom ki a tekintetükbôl: „Nem is tudtam, hogy csóró bringások is utaznak
ezen a vonaton….” Egy aggódó mama és átokfajzat gyermeke mellé ülök. A gyerek csak azt a segédigét ismeri,
hogy „akarom”, üvölt, veri az asztalt, tudja, hogy nem büntetik meg érte. Világos: a gyerekek jelentik az elsô láncszemet a pazarlás folyamatában. A gyerekektôl nem
tagadnak meg semmit, pedig a világ szén-dioxid szintje
tôlük is függ.
Az állomások büféje egy hatalmas szemétgyártó gépezet.
Egy pillanat alatt több kilo grammnyi mûanyagot pakolnak
az utasok táskájukba. A levegôt nem lehet belélegezni,
egy hétre elegendô szennyezôdés jut a tüdômbe egyetlen
lélegzetvétellel. De ezek a körülmények segítenek célom
elérésében: felháborodásom egyre nô, és még erôsebb
késztetést érzek, hogy változtassak. Végre megérkezem
a célállomásra. Esik az esô. Nem méltatlankodom, némán
tekerek a végcélig.

HATODIK NAP
Karácsony van, forradalmat csinálok. Kikapcsolom a
hûtôszekrényt, már nincs rá szükségem. Mivel december
van, a kaját kiteszem a teraszra. Az asztalt közelebb
húzom az ablakhoz, hogy kevesebb világítást használjak.
Vásárolok két intelligens töltôt, amelyek kikapcsolnak,
amikor a mobil vagy a laptop akkumulátora feltöltôdött.
Felszerelek a fürdôszobai csaptelepre egy szûrôt, amely
megfelezi a vízfogyasztást, megrendelek egy telefontöltôt,
amely a bicikli pedálozásából fejleszt energiát.
Most már élvezem. A fogkrémet szódabikarbónával
helyettesítem. Megszüntetem a mûanyag szatyrokat, a
szelektív szeméttárolás eredménye: öt nap alatt a felére
csökkent a hulladék mennyisége. Kérdem én: az iskolában, az alkotmány mellett miért nem tanítják az etikus
fogyasztást is? Miért nem tiltják ki az iskolák a borzalmas
nassolnivalókat a büfébôl? Idôközben számos észrevételem volt: például a bioboltok etikátlanul magas árakkal
dolgoznak, és olyan termékeket árusítanak, amelyek
hosszú utat tettek meg a boltig. Egy hete nem kapcsoltam be a fûtést, a nap mérlege optimális: 0,75 kg.

NEGYEDIK NAP
Hazafelé a vonat késik, de cserébe egyszerre negyven
óriásképernyôn lehet bámulni a reklámokat. Rémisztô
méreteket ölt az akusztikus és az atmoszférikus mocsok,
de senki sem panaszkodik. Banánköztársaság vagyunk.
Hallgatni, engedelmeskedni, fogyasztani.
A vonaton a kocsi túlfûtött és folyamatosan csörögnek a
mobiltelefonok, teljesen értelmetlenül. Fiatalok nevetnek,
miközben laptopról hallgatják a zenét. Hazaérek, hulla
vagyok, de az utazás széndioxid-egyenlege egész tûrhetô:
26,81 (14,40 + 12,41) két nap alatt, mindennel együtt.

UTOLSÓ NAP
Karácsonyfa helyett elültettem egy tölgyfácskát egy külvárosi parkban. Így kompenzáltam a múltkori utam
károsanyag-kibocsátását. Gyalog megyek haza. Boldogan, földes kézzel, farkas éhesen. Így ünnepeltem a
karácsonyt.

ÖTÖDIK NAP
Bemegyek a belvárosba, fényreklámok szegélyezik utamat. Egyre rosszabbul élünk, de a bevásárlókosaraink tele
vannak. Egy olyan országban, ahol azért törik magukat,
hogy megtöltsék az éléskamrát, mert ez egyfajta szorongásoldó gyógykezelés, amelyet bárki megengedhet
magának. Pazarolni, úgy hogy közben nem gondolunk rá,
hogy éppen pazarolunk. De a félelem ott van a tekintetekben. Mindjárt karácsony és senki sem mosolyog. Számomra viszont évek óta ez az elsô alkalom, hogy átérzem
az ünnep jelentôségét.
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A hetet azzal zártam, hogy meghívtam három barátomat.
Az önellátó gazdálkodásból származó karácsonyi vacsora: marinált tonhal hagymával és zellerrel, savanyított tintahal. Lámpa helyett gyertya; rá kell jönnöm, mennyivel
szórakoztatóbb a félhomály. A nap eredménye tökéletes:
0,36 kg. Mindössze egytizede a kiindulási mennyiségnek.
Megünnepeljük egy mézes, joghurtos, aszalt gyümölcsös
kehellyel és egy pohárka pálinkával.
Egy hét múlva felállítottam a szén-dioxid médiarekordját,
ami 0,84 kg, de az utazások alkalmával felmegy 4,52 kilogrammra (ha nem vonjuk le belôle az elültetett fát).
Nehéz volt? Dehogy!
(2007. december 28.)
Forrás:
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A méltányos kereskedelem
Új együttmûködés
A méltányos kereskedelem az a kereskedelmi kapcsolat, amely
párbeszéden, tiszteleten alapul, átlátható és nagyobb egyenlôségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. Hozzájárul a
fenntarthatósághoz azzal, hogy a hátrányos helyzetû, különösen
a "Dél" termelôi számára, jobb kereskedelmi feltételeket kínál és
biztosítja alapvetô jogaikat.
A Fair Trade szervezetek világosan elkötelezik magukat a
méltányos kereskedelem mellett: ez adja küldetésük elvi alapját.
Ezek a szervezetek, a fogyasztókkal együtt, aktívan részt
vesznek a termelôk támogatásában, a tudatosságkeltésben, és
a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és
gyakorlatainak megváltoztatásáért folyó kampányban. A Fair
Trade több mint egyszerû kereskedelem: azt bizonyítja, hogy a
világkereskedelemben lehetséges a nagyobb igazságosság, és
megmutatja azt is, hogy egy sikeres üzlet is képes az embereket
elôtérbe helyezni.
A méltányos kereskedelem alapelvei:
- Növeli a termelôk jövedelmét és életszínvonalát azáltal, hogy
javítja a piacra jutás esélyeit, megerôsíti a termelôk szervezeteit,
jobb árat fizet az árukért, és hosszú távú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelôkkel;
- Növeli a hátrányos helyzetû termelôk, különösen a nôk és az
ôslakosok fejlôdési esélyeit, valamint védelmet nyújt a gyermekek kizsákmányolása ellen;
- Növeli a fogyasztók tudatosságát, hogy vásárlóerejüket jó
célok érdekében használhassák, azért, hogy megvédjék a
kistermelôket nemzetközi kereskedelem káros következményeirôl;
- Megteremti a kereskedelmi partnerség jó példáját a párbeszéd,
az átláthatóság és az emberi méltóság tiszteletben tartásának
hangsúlyozásával;
- Kampányol a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és gyakorlatának megváltoztatása érdekében;
- Védelmezi az emberi jogokat a társadalmi igazságosság, a
környezetbarát tevékenységek, és a gazdasági biztonság elômozdításával;
A méltányos kereskedelem céljai:
A lehetôségek megteremtése a gazdaságilag hátrányos helyzetû
termelôk számára
A fair trade egy stratégia a szegénység enyhítésére és a fejlôdés
fenntartására. Az a célja, hogy lehetôségeket teremtsen olyan
termelôk számára, akik korábban gazdaságilag hátrányos
helyzetben voltak, vagy akiket ellehetetlenített a hagyományos
kereskedelmi rendszer.
Eszköz arra, hogy a termelôk önállósága fejlôdjön.

KERESKEDELMI KAPCSOLATOK
A Fair Trade szervezetek a kereskedelem során mindig szem elôtt
tartják a perifériára szorult kistermelôk szociális, gazdasági, és
környezeti érdekeit, és sosem optimalizálják ezek rovására a profitjukat. Hosszú távú kapcsolatokat tartanak fenn, amelynek alapja a
szolidaritás, a bizalom, és a kölcsönös tisztelet. Ezek mind hozzájárulnak a méltányos kereskedelem növekedéséhez és elôrejutásához. Amikor csak lehetséges, teljesítés elôtti kifizetésekkel
segítik a termelôket az aratást, vagy a termelést megelôzôen.
FAIR TRADE PROMÓCIÓ
A Fair Trade szervezetek növelik a tudatosságot és a nagyobb
igazságosság lehetôségét a világkereskedelemben. Ellátják a fogyasztókat információval a szervezetekrôl, a termékekrôl, és azokról
a körülményekrôl, amelyek között e termékek készültek. Ôszinte
hirdetéseket és marketingtechnikákat alkalmaznak, és törekednek
arra, hogy termékeik minôsége, illetve azok csomagolása a lehetô
legmagasabb követelményeknek feleljenek meg.
EGY IGAZSÁGOS ÁR MEGFIZETÉSE
Regionális és helyi értelemben véve az igazságos árat mindig
párbeszéd útján, közösen állapítják meg. Ez nem csak a termelés
kiadásait fedezi, hanem lehetôvé teszi, hogy a termelés szociálisan
igazságos és környezetkímélô legyen. Igazságos árat biztosít a termelôknek, figyelembe véve azt az alapelvet, hogy azonos munkáért
azonos fizetés jár nôknek és férfiaknak. A „fair kereskedôk" biztosítják az azonnali kifizetést partnereiknek, és amennyiben ez lehetséges, segítik a termelôket, hogy hozzájuthassanak aratás elôtti,
vagy akár termelés elôtti finanszírozáshoz is.
NEMI EGYENJOGÚSÁG
A méltányos kereskedelem azt is jelenti, hogy a nôk munkáját is
tisztességesen értékelik és honorálják. A nôket mindig a munkafolyamathoz való hozzájárulásuk alapján fizetik ki, és szervezeteikben fontos pozíciókat tölthetnek be.
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
A méltányos kereskedelem biztonságos, és egészséges munkakörnyezetet biztosít a termelôk számára.
GYERMEKMUNKA
A Fair Trade szervezetek tiszteletben tartják az ENSZ gyermekjogi
bizottságának elôírásait. A gyermekek részvétele (ha ez egyáltalán
felmerül), nem befolyásolhatja a jólétüket, a biztonságukat, a tanulási
kötelezettségüket, és a játékhoz való jogukat, alkalmazkodva a helyi
normákhoz. Egyes Fair Trade szervezetek teljesen kizárják a gyermekeket a termelési folyamatokból.
A KÖRNYEZET
A méltányos kereskedelem bátorítja a környezetkímélô termelési
gyakorlatokat, és a felelôsségteljes módszerek alkalmazását.

A WFTO Word Fair Trade Organization / Nemzetközi Méltányos
Kereskedelem Szövetség) és a magyarországi Fair Világ Méltányos
Kereskedelem Szövetség leírása alapján.

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS FELELÔSSÉGRE VONHATÓSÁG
A méltányos kereskedelem velejárója az átlátható vezetés és a
kereskedelmi partnerekkel fenntartott igazságos és tiszteletteljes viszony.
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Az átlátható ár
Thaiföldi illatos biorizs – 1000 g – Thaiföld Zöld Hálózat

(az árak euróban vannak megadva)

3,95

Fogyasztói ár
4,0%

0,31

100,0%

3,80

A Botteghe del Mondo (Világbolt) részesedése

31,5%

1,20

Gyártási és munkaerô költség

Az CTM Altromercato részesedése

17,2%

0,65

Gyártási és munkaerô költség

8,9%

0,34

(lásd lábjegyzet)

42,5%

1,61

„Free on Board” price

ÁFA
Nettó ár

Egyéb költségek

3

FOB ár > a termelôk közvetlen részesedése

Thaiföldi illatos jázminrizs – 1 kg (1000 g) – Az ár százalékos összetétele

FOB ár > a termelôk közvetlen részesedése

Egyéb költségek
Ctm Altromercato részesedése

Botteghe del Mondo (Világbolt) / Fair Trade bolt részesedése

Fogyasztói ár (ÁFA mentes)

Forrás:

3

Diritto al cibo. Percorsi didattici.

Egyéb költségek:
szállítási költségek (NOLO MARE, ECC)
vámköltségek
finanszírozási költségek (elôfinanszírozás, biztosítás)
ÖSSZESEN
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0,09
0,22
0,02
0,34
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RIZSFAJTÁK
Több mint 140 ezer rizsfajta létezik a világon: mindegyiknek
más íze lesz a fôzés során. Az ember kettôt különböztetett
meg és termesztett a vadontermô fajtákból : az ázsiai eredetû Oryza sativát és az afrikai eredetû Oryza glaberrimát,
amelyik az ázsiai fajta elterjedése miatt kezd eltûnni. Az ázsiai
fajtából három alfajta származik:
Az indica, indiai eredetû, ez a legôsibb fajta. Hosszúszemû,
fényes, vékony. Ebbôl a fajtából származik az amerikai long
grain vagy a basmati.
A javanica, széles, hosszúszemû, indonéziai területeken termesztik.
A japonica, nevével ellentétben Kínából származik, mérsékelt
klímával rendelkezô területeken érzi jól magát. Ez a rövidszemû, kerek, gyöngyházszínû fajta nagyobb terméshozammal rendelkezik. Ebbôl a fajtából erednek az évszázadok
során termelt rizsfajták.

A RIZSSZEM LEGFONTOSABB RÉSZEI:
Pelyva: Amikor a rizsszemet leszüretelik, többrétegû barnás
vagy sárgás színû burok borítja, amelyet pelyvának hívnak.
A pelyva eltávolításával a rizst fogyaszthatóvá teszik. Ez
alkotja a rizs teljes tömegének 20 százalékát.
Héj: Ez a réteg a pelyva alatt védi a magot, tápanyagokban
és fehérjében gazdag.
Endospermium: Ez a réteg, amelyet magfehérjének is hívnak, sok fehérjét, vitamint és keményítôt tartalmaz.
Csíra: Minden egyes szem tartalmaz egy csírát. Ez ad életet
az új növénynek, ezért a rizsszemnek igen fontos részét
alkotja.

A RIZS FELDOLGOZÁSA:
Mindenekelôtt a leszüretelt rizst megtisztítják a szennyezôdésektôl: leválasztják róla a fûszálakat és a földet, eltávolítják
a kavicsokat, és erôs mágnessel kiválasztják a vastartalmú
részeket.
Majd minden egyes szemet meghámoznak, elválasztják a
pelyvától: ezek után a rizs a hántolóba kerül, amely két
hengerbôl áll, ennek a gépnek az a feladata, hogy elválassza
a rizsszemeket a pelyvától. Régen kézzel tisztították a rizst,
úgy hogy a pelyvát leválasztották róla egy mozsár és egy
fadarab segítségével. Az 1600-as évektôl kezdve ezt a módszert gépesítették, és létrejöttek a “hántolók”, azok a gyárak,
ahol ezt a munkát már géppel végezték. Ma már a hántolók
modernebb felszereléssel dolgoznak, de a rizs feldolgozásának alapelve ugyanaz.
A finomítatlan rizst úgy hívják: barna rizs. Ez egy egészséges
élelmiszer, amely sokkal táplálóbb, mint a fehér rizs, ennek
köszönhetôen, szép lassan megjelenik a fogyasztók asztalán, mint új, népszerû élelmiszerfajta.
A feldolgozás legutolsó mozzanata a fehérítés, melynek
során a barna rizst két kô között görgetik: ezzel a fehérjékben, vitaminokban és ásványi sókban gazdag héjat eltávolítják.

A rizskeményítônek kétféle felhasználási módja is van.
Vízben feloldva frissítô hatású, megnyugtatja az irritált bôrt;
más anyagokkal elegyítve gyártási folyamatok során is felhasználják, mint ragasztóanyagot illetve lakkot.
A rizslisztet fôleg azok a háztartások használják, ahol lisztérzékenyek vannak (glutént tartalmaz a búza, a rozs, az árpa).
A rizslisztbôl kenyeret is lehet sütni, levest, gnocchit, de friss
tésztát vagy édességet is lehet készíteni.
A rizskorpa amely a rizsrôl leválasztott héjakból áll, az állatok
táplálására szolgál.
A rizstej a barna rizs feldolgozása során keletkezik: nagyon
édes és finom ital, amellyel tökéletes kekszet, tortát és
krémes finomságokat lehet készíteni.
A rizsolajat a csíra kisajtolásával készítik, fôzéshez használják.
A rizsszalma, a kiszáradt növény, a pelyvával együtt, amelyet tüzelôanyagnak vagy az állatok almozásához használnak. Egyes ázsiai országokban kalapot és cipôt készítenek
belôle. A rizsszalmából készül a rizspapír, amely egy nagyon
értékes, igen vékony, de meglehetôsen erôs papírfajta.
A rizstészta kizárólag rizslisztbôl készül, ez e tésztaféle nem
tartalmaz glutént ezért lisztérzékenyek is fogyaszthatják.
A rizsport kozmetikumként használják, púder helyett, finomabb és frissebb hatást kelt, mint az utóbbi.
A rizs rendkívüli táplálék!
A rizs legfôbb alkotóeleme a keményítô, pontosan ugyanúgy,
mint a búzáé vagy a kukoricáé, illetve minden gabonaféléé.
A keményítôn kívül, amely könnyen emészthetô tápanyag, a
rizs fehérjét, vitaminokat, ásványi anyagokat és rostokat is
tartalmaz.
A rizs egészséges mert sok szénhidrátot, B1, B2 és B3 vitamint tartalmaz, de kevés benne a koleszterin és a nátrium,
valamint nem tartlamaz glutént.

MESÉL A RIZS
Nem egyszerû pontosan meghatározni a rizs eredetét. A legelsô fajták valószínûleg 12.000 évvel ezelôttrôl származnak
a Himalája déli lejtôirôl (ázsiai lánchegység, Nepál is India
között). Egyes archeológiai leletek arról tanúskodnak, hogy
a Kr. e. VI. évezredben, Kínában már termesztettek vadrizsféléket. Az 1300-as évekbôl származó indiai szövegek említik
a rizstermesztés módját, és Kr. e. 1000-ben létezett egy
katalógus az egyes rizsfajtákról.
A hagyomány szerint Nagy Sándor volt az (Kr. e. IV. sz.) aki
megismertette a rizst a nyugati világgal, indiai hódításai
során. Viszont sem az ókori görögök, sem az ókori rómaiak
nem termesztettek rizst, de az araboknak köszönhetôen
használata elterjedt a mediterrán térségben. Az 1200-as
évekbôl származó dokumentumokból tudjuk, hogy már
abban az idôszakban voltak olyan itáliai nemesi családok,
akik használták a rizst és zárdákban, kolostorokban termeszették. 1250-ben drága, megbecsült ételként emlegetik,
amely kiváló édességek készítéséhez. Pont a Pó-síkságon,
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Pavia környékén termesztettek elôször nagy mennyiségben rizst. Azóta a rizskultúra Olaszországban egyre
fontosabbá vált!
A néphagyomány számos legendát ismer. Ezek a történetek természetfeletti jelentôséget tulajdonítanak a
növénynek, amely a termékenység, a szorgalom, a
boldogság és a jó egészség szimbólumaként szerepel.
Indiában azt mesélik, hogy Shiva isten egy nap megteremtett egy gyönyörû leányt, akit Retna Dumillának hívtak (jelentése Ragyogó Drágakô). Az isten, aki szépséges
külsôvel ruházta fel teremtményét, szerelmes lett saját
alkotásába és megkérte, legyen a felesége.
Retna Dumilla azt felelte, addig nem megy hozzá feleségül, amíg olyan ételt nem teremt, amely minden nap táplál,
anélkül, hogy megunná az ember. Shiva számtalan élelmet hozott létre, de hasztalan volt igyekezete, mert Retna
Dumillának igen kényes ízlése volt; ezért az isten arra
kényszerítette a lányt, hogy akarata ellenére menjen hozzá
feleségül. A szépség belehalt a fájdalomba, de negyven
nap múlva, a sírhantja felett pici fények jelentek meg.
Reggelre mindegyikbôl kis hajtás sarjadt. Shiva meghatódott és a Pari nevet adta a növénynek (jelentése rizs). Ezt
a növényt odaadta az embereknek, mert ez egy olyan étel
volt, amilyet Retna Dumilla szeretett volna, amelyet minden nap meg lehet enni.
Jáva szigetén a rizs papjai (dukon pari) még mindig kijelölik azokat a napokat és órákat amelyek a legjobbak a
magvetésre és a szüretelésre és Dumilla lelkéhez imádkoznak.
Vietnámban úgy tartják, réges-régen volt egy király, aki
halálos ágyához hívatta idôsebb fiait és megkérte ôket,
hozzanak neki olyan ételt, amely méltó egy uralkodóhoz,
és felajánlhatják az ôsök tiszteletére. Hosszas keresgélés
után a fiúk visszatértek, de az öreg király egyikôjük ajándékával sem volt megelégedve. Ekkor a legkisebb fiú úgy
döntött, ô is tesz egy próbát, és ehhez segítségül hívta
védôszellemét. A szellem azt javasolta, hogy használja a
rizst, az ég és a föld jelképét, és egyesítse a hússal, az
emberiség jelképével.
Az ételt banán levélbe tekerték, és elnevezték Banh
chungnak, ez a vietnámiak nemzeti eledele.
Bali szigetén, Indonéziában, minden rizsföldnek van egy
szelencéje, amelyet Dewei Srinek, a rizs istennôjének ajánlanak, és az ô tiszteletére különféle szertartásokkal ünnepelnek. Újévkor Bali lakói az isteneknek rizst és italokat
ajánlanak fel, mert úgy vélik, ezzel tudják távoltartani a
rossz szellemeket.
A Fülöp-szigeteken szinte minden hónapban van egy
rizshez kapcsolódó ünnep. Aurora tartományban, februárban egy hétig tart a Suman Fesztivál. A suman egy
édesség, amely rizsbôl készül, és banánnal, kókuszle-
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velekkel díszítik. Lucban lakosai májusban ünneplik a
szüretet és felajánlásokat tesznek a városvédô szentnek.
A várost ragyogó színes rizslapocskákkal dekorálják
(pahiyas). A leveleket és virágokat formáló pahiyast nem
egyszerûen csak díszítô célzattal függesztik ki a házakra,
utcákra, ha megsütik, meg is lehet ôket enni.
Japánban az újév (O-Shogatsu) három napig tart. Ebbôl
az alkalomból összegyûlik a család és a barátok, hogy
együtt ünnepeljenek és egyenek. Az asztalt mochibanával
díszítik, (rizspapírból és szalmából készült virágok) és a
háziasszonyok számtalan különleges fogást készítenek,
mint például az omochit, amely egy rizses édesség.
Április az újév hónapjában a thaiföldieknél, mert ez a
hónap jelképezi a rizs egyik ciklusából a másikba történô
átmenetet. Májusban a király vezeti a szántóvetô ünnepséget; ez az ünnep szentesíti a rizs elvetésének hivatalos
kezdetét, amikor a szerzetesek megáldják a magokat,
hogy bô termés legyen.

KÖZMONDÁSOK A RIZSRÔL
Olaszország:
A rizs vízben születik és borban hal meg.
Kína:
Fáradozás nélkül egyetlen szem rizst sem lehet enni.
Egy ember munkája kilenc ember rizse.
A rizs mindig megôrzi a föld illatát, ahonnan származik.
Ha rizsedet megosztod egy igaz baráttal, kétszeresen kapod vissza.
Hiába vannak végtelen földjeid, nem tudsz több rizst enni
egyetlen nap alatt.
Nem biztos, hogy a rizs a kanálban mindig elér a szájig.
Minden lakomának megvan az utolsó fogása.
Japán:
Edd meg a rizsed, a többirôl gondoskodnak az égiek.
A beszéd nem fôzi meg a rizst.
Még a legjobb gazda sem tudja elkészíteni ételét, ha rizse nincsen.
India:
A szent indiai szövegek, a Védák a Kr. e. I-II. században
keletkeztek. Azt mondják: “A rizsben vagyon van és
boldogság”.
Madagaszkár:
A boldogtalanság olyan, mint a rizs a magtárban: minden
nap egy kicsivel kevesebb.
A világ olyan, mint egy hatalmas rizsföld: a munka meghozza
gyümölcsét, senki nem állhat útjába.
A fôtt rizs illata nem jelent gazdagságot.
Ha ritkán ültetsz rizst, keveset szüretelsz.
Miért mondod „sok a tennivalóm” amikor a rizst még el sem
vetetted?
Aki rizst nem eszik, jól nem lakik.
Ha sok rizst vetsz, százszorosát arathatod.
A hazugság olyan, mint az elsô rizs, megérik, de hasztalan.
(Az elsô rizs, amelyet december-januárban szednek, csak
nagyon csekély mennyiség)

Forrás:

Diritto al cibo. Percorsi didattici.

8. SZ. FÜGGELÉK

WTO (Kereskedelmi Világszervezet)
A WTO (World Trade Organization) egy nemzetközi
szervezet, amelyet annak érdekében hoztak létre,
hogy összehangolja a nemzetközi kereskedelmi
egyezményeket a 149 tagország közötti tárgyalásokon. A szervezet központja a svájci Genfben található, a létrehozásáról szóló szerzôdést 1995-ben
írták alá a marokkói Marakeshben, az „Uruguay-forduló” tárgyalásainak eredményeképpen, a GATT
(General Agreement on Trade and Tariffs), azaz az
Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény utódaként. A GATT egy 1947-ben megkötött multilaterális kereskedelmi egyezmény, melynek célja a
nemzetközi kereskedelem liberalizációja. A WTO
ezáltal elfogadta a korábban a GATT által hozott
szabályokat: ez utóbbi magában foglalja az egyezmények és a megállapodások elfogadását, továbbá
azok alkalmazását és kiterjesztését. Nagyon fontos
kiemelni, hogy a GATT és a WTO között van egy
óriási különbség: míg az elôbbi csupán egy egyezmény, és mint ilyen, nem rendelkezett tényleges,
saját intézményesített szervezeti rendszerrel, addig
a WTO a nemzetközi szervezetekhez hasonló rendszerrel rendelkezik.

A legfontosabb megállapodások, amelyek a
GATT-ra és a WTO-ra is érvényesek:
• a GATS (General Agreement on Trade in Services)
(Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelmérôl): egy olyan szolgáltatásokra vonatkozó
egyezmény, amely a szolgáltatások, és velük
együtt a közszolgáltatások – turizmus, környezetvédelmi szolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások, közlekedés és szállítás,
oktatás – piacosításához nyújt nemzetközi
keretet;

a szerzôi és szomszédos jogokkal, például az
elôadók, a hangfelvétel-elôállítók valamint a
rádió- és televíziós szervezetek jogaival is;
• az AOA (Agreement on Agriculture) (Mezôgazdasági Egyezmény): a mezôgazdasággal foglalkozik;
• a NAMA (Non-Agricultural Market Access) (Nem
Mezôgazdasági Termékek Piacra Jutása): nem
mezôgazdasági piacra jutási megállapodás az
ipari, bányászati, halászati és erdészeti termékek
kereskedelmérôl
A WTO célja a nemzetközi kereskedelem liberalizációja, az úgynevezett tarifális kereskedelmi akadályok (vámok, exportszubvenciók), és a nem tarifális
kereskedelmi akadályok (beviteli engedélyek) fokozatos leépítése, illetve megszüntetése révén. A GATT,
a WTO-val ellentétben kizárólag a kereskedelem
szabályozásával foglalkozott, de a WTO a szellemi
javak felett is átvenné az irányítást.
A nemzetközi kereskedelmet korlátozó vámtarifákat
azért vezetik be az egyes államok, hogy ezzel elôsegítse vagy megvédje a saját belkereskedelmét illetve
a hazai termelôket. Ezek a szabályok jelenthetnek
vámilleték fizetési kötelezettséget (amikor egy áru
beérkezik az országba vagy elhagyja az országot,
akkor megemelik az adott termék árát), vagy lehetnek nem tarifális kereskedelmi akadályok (mint
például a normatívák, amelyek rögzítik azokat a szabályokat, amelyek maghatározzák, hogy egy termék
hogyan kerülhet kereskedelmi forgalomba belföldön
vagy elôírják, hogy mennyi lehet egyes áruféleségek
importjának legfelsô határa).
A WTO szabályzata tartalmazza az legnagyobb ked-

• a TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights) (Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonzatairól Szóló Megállapodás): megköveteli a szellemi tulajdonjogok
védelmét és érvényesítését, valamint foglalkozik

vezményes elbánás ("most favoured nation") elvét,
mely szerint a WTO különbözô tagállamaival szemben azonos bánásmódot kell tanúsítani. Ebben az
elvben is kifejezésre jut az aláíró államok pragma-
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tikus célja, hogy a tagállamok közötti kereskedelmet

rovására. A szabadkereskedelem a WTO számára

lehetôség szerint azonos feltételek mellett mûköd-

azt jelenti, hogy egy ország által elvállalt normatíva,

tesse. Ez az elôírás a legszegényebb országokat

amely a teljes ipari termelést is érinti, a lakosokat is,

sújtja a legjobban, ugyanis megakadályozza, hogy

a környezetvédelmet is, és ezt a normatívát a WTO

ôk maguk szabják meg a kereskedelmi szabályozás

tanácsa javasolja, és az pontosan szöges ellentéte

részletes feltételeit, hogy ezzel a saját országuk jólétét

a WTO által olyan sokszor hangoztatott szabad-

szolgálhassák. A WTO-n belül létezik egy megoldási

kereskedelem elvének. A WTO alig több, mint tíz

rendszer az államok közötti ellentétek feloldására,

esztendôs mûködése során egyértelmûen kiderült,

gazdasági és kereskedelmi kérdésekben egyaránt.

hogy ez nem az országok közti kereskedelemrôl

a WTO-n belül létezik a nemzetközi beruházásokkal

szól, hanem arról, hogy a kormányok nemzeti ren-

kapcsolatos egyezmény (TRIM), az árufelesleggel

delkezéseit nagyon sok területen gúzsba kössék,

kapcsolatos problémák megoldására, a technológiai

beleértve olyan alapszolgáltatásokat is, mint a víz és

termékek szállítmányozására, minden környezetvé-

a villany. A WTO-ban való részvétel az államok

delmi tényezôre (ezzel szabályozzák a környezet

számára elvileg csak önkéntes, de nem kötelezô. De

védelmére vonatkozó felelôsséget, egyeztetik a kü-

a WTO kritikusai szerint amennyiben valamelyik

lönbözô elôírásokat és az összes környezetvédelmi

állam hiányzik a WTO-ból, az azt jelenti, hogy „nem

tényezôt, és feloldják az ellentmondásokat), a

játszhat a nemzetközi játszótéren”. Egy olyan

mezôgazdaságra. A mezôgazdaság kérdéseiben

nemzetközi rendszert mûködtetnek, amelyik igen

még nem sikerült a WTO tagoknak megegyezniük

szigorú gazdasági szabályokon alapul, de úgy, hogy

egymással, elsôsorban azért nem, mert a tárgyalá-

közben nem veszi figyelembe sem a változásokat,

sokon jelen van az európai termelôk egy csoportja,

sem az új tapasztalatokat. A „három nagy tag”, (az

akikkel már több mint egy évtizede nem sikerült

USA, az Európai Unió és Japán) kapcsán gyakran

megszûntetni a konfliktust. Ôket a PAC (Politica

felmerül a vád, hogy igazságtalan befolyást sze-

Agricola Comunitaria) és az Európai Unió tagállamai

reztek a kevésbé hatalmas tagországokkal szem-

is támogatják.

ben. Ugyanez jellemzô a WTO egyezményeinek
elfogadtatására is, gyakran úgy vezetik be ezeket az

A WTO kritikája

intézkedéseket, hogy nem követik a demokratikus

A ’90-es évek végén a WTO a globalizáció-kritikus

alapelveket, amikor a lakosokat és az ökológiát ezzel

mozgalmak legfôbb vesszôparipája lett. A leggyako-

terhelik. De vannak visszafogottabb WTO-kritikus

ribb kritika, hogy nem tesz különbséget az elônyö-

hangok is: nem mondanak nemet az elkerülhetetlen

sebb helyzetben lévô, illetve valóban rászoruló fejlô-

globalizációs fejlôdésre, és a feltartóztathatatlan

dô ország között. A mechanikus észak-dél szem-

WTO-ra, de nagyobb odafigyelést követelnek az

lélet eredménye irreális: a dokumentum ugyanis

Észak-Dél megítélését illetôen, illetve a globális igaz-

egyformán kezeli a naturális gazdálkodást folytató

ságtalanságok miatt.

legkevésbé fejlett – fôként afrikai – országokat és a
nettó agrárexportôr latin-amerikai és ázsiai fejlôdôket. Az elônyeit gyakorlatilag kizárólag a nagy
multinacionális cégek élvezhetik, akik képesek arra,
hogy versenyezzenek a világpiacon. A WTO egyoldalúan az üzleti és kereskedelmi érdekeket
képviseli, a környezeti, ökológiai és szociális érdekek
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Forrás:
L’Africa puó nutrire sé stessa. Gioco di ruolo. szerk.
Piera Gioda - Paolo Orecchia, EMI, 2008.
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Afrika történelmi földrajza
Afrikai politikai gyarmatosítását gazdasági gyarmatosítás
követte. A XIX. század végén kezdôdött, elsôsorban
Kongóban és Dél-Afrikában. Az 1800-as évek elsô évtizedeiben a gyarmatosító nagyhatalmak alapjaiban változtatták meg, és szinte teljes mértékben a nemzetközi
kapitalista gazdaságnak rendelték alá a kontinens gazdaságát. (…)
Néhány évtized leforgása alatt a gyarmatosító gazdaság
kiterjedt az egész földrészre, új termelési szempontokat
helyeztek elôtérbe, amelyek alapjaiban zúzták szét az
afrikai társadalmat. Alapvetô változtatásokat vezettek be
a tulajdonjog és a föld használati joga tekintetében. A
gyarmatosított területek nagy részén eltulajdonították az
afrikai lakosoktól a legtermékenyebb földeket és a gazdaságilag kiaknázható erdôs területeket. Ezzel együtt
megfosztották ôket a föld alatt rejlô értékek kitermelésének lehetôségétôl is, amelyek szintén a gyarmatosító
országok tulajdonába kerültek. (…) Valójában nem a
gyarmatosítók tömeges betelepedése volt felkavaró
hatású Afrikában, - hiszen ez csupán kisebb területeken
volt jellemzô, - hanem a gazdasági gyarmatosítás, amely
Afrikát fokozatosan ásványi és élelmiszeripari alapanyag
exportôrré változtatta. Ennek a rendszernek a fô alkotóelemeit az európai társaságok tulajdonában lévô,
bankcsoportok és nagyvállalatok által finanszírozott ültetvények és bányák adták, amelyeket a gyarmatosító
közigazgatás felügyelt, valamint biztosította azokat a
feltételeket, amelyekkel a lehetô legtöbb profitra lehetett
szert tenni.
Az ültetvények hatalmas területeket foglaltak el a legjobb
földeken, amelyeket eltulajdonítottak az afrikaiaktól, annak
érdekében, hogy exportra történô monokultúrás termelést
folytathassanak – az ültetvényeknek, a befektetett tôkén
kívül, rengeteg, olcsó munkáskézre volt szüksége. (…) Az
ültetvényeken és a bányákban a lehetô legalacsonyabb
szinten tartották a fizetéseket sôt, az állandó inflálódás
miatt a bérek folyamatosan csökkentek. (…)
A gyarmatosító gazdálkodás által foganatosított változtatások további társadalmi következménye a férfiak és a
nôk munkájának szétválasztása. Az afrikai, prekoloniális,
falusi társadalmakban általában háromféle munkamegosztás volt: egyes településeken, körülbelül azonos
mértékben vették ki a részüket a munkából a társadalom
férfi és nô tagjai; máshol a férfiak a mezôgazdasági
munkák nehezebbik részét végezték el; megint máshol a

nôk végezték el az összes mezôgazdasági munkát,
miközben a férfiak erdôirtással foglalkoztak, hogy elôkészítsék a terepet a növénytermesztéshez.
A koloniális rendszer további terheket rakott a nôk vállára.
Például a kongói gyapotültetvényeken a férfiak feladata
volt a fakivágás, hogy az erdôk helyét a monokultúrák vegyék át: ezzel a munkával áprilisra már végeztek, és szükség volt még hektáronként kb. száz napra, a további
munkálatokhoz. Ekkor kezdôdött a kapálás, amelyet a férfiak és a nôk is végeztek, egészen júniusig, de az összes
többi munkát mind-mind a nôknek kellett elvégeznie. A
nôk vetettek: júniustól augusztusig, egy hektár körülbelül
húsz nap munkát jelentett, ugyanis a magokat a földbe
fúrt lyukakba kellett elhelyezni. Ezen kívül az asszonyok,
augusztustól novemberig, folyamatosan gyapotot szüreteltek, a gyerekek segítettek nekik ebben, és minôség
szerint hatalmas kosarakba válogatták a pamacsokat.
Mindig a nôk voltak azok, akik három- vagy négyhetente
hatalmas kosarakat cipeltek vállukon a begyûjtô pontokra,
amelyek az ültetvényektôl több tíz, vagy esetenként több
száz kilométerre voltak. Egy 1929-32-es kimutatás szerint
a gyapottermesztésben, egy év alatt ledolgozott napok
száma nôk esetén átlagosan 40 százalékkal meghaladta
a férfiak munkavégzéssel töltött napjainak számát. Sôt,
mindemellett az asszonyok egyedül látták el a ház körüli
teendôket is: gondoskodtak a gyerekekrôl, tüzelôt gyûjtöttek, vizet hordtak, fôztek. (…)
A gyarmatosító növénytermesztés a falusi közösségekben
társadalmi szakadékokat hozott létre, és bomlasztó
folyamatokat indított el, amelyeket csak súlyosbított az a
teher, amelyet a koloniális mezôgazdasági modell rótt ki
az élelmiszertermelésre. Mindemellett a földmûvesek
kénytelenek voltak a pamut elôállításával foglalkozni,
valamint azokkal az ültetvényekkel, amelyeket eladásra
termesztettek, és így egyre kevesebb idô jutott a közvetlen, helyi fogyasztásra szánt növények gondozására,
ráadásul a konyhakertek igen távol helyezkedtek el a
monukultúrás ültetvényektôl (ez utóbbiakat célszerû volt
a fôutak közelébe telepíteni). A vadászattal és a halászattal
sem tudtak foglalkozni. Ennek az lett a következménye,
hogy egyes területeken az élelmiszerfogyasztás kizárólag
a maniókára korlátozódott, amely alultápláltsághoz és kiegyensúlyozatlan táplálkozáshoz vezetett. Ugyanakkor az
a jövedelem, amelyet a kistermelôk az eladásra szánt
gyapot után kaptak, nem volt elég ahhoz, hogy beszerezzék a szükséges élelmet.
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Ami a táplálkozást illeti, Afrika Szaharától délre elterülô
része a Föld egyetlen olyan területe, ahol a XX. század
utolsó három évtizedében, az egy fôre esô élelmiszerfogyasztás folyamatosan csökkent: 1970-ben 2226 kalória
volt naponta, és 1996-ra 2205-re csökkent. Tekintettel
arra, hogy ezen adatok mögött erôs egyenlôtlenségek rejtôznek: gazdaságföldrajzi (a viszonylag fejlett országok és
a kevésbé fejlett országok között), és mindenekelôtt társadalmi (a lakosság szegény és gazdag rétegei között) –
a kórosan alultáplált személyek száma egyre növekszik:
1970-ben 100 millió volt, és a kilencvenes évekre ez az
érték 200 millióra nôtt.
Ez azt jelenti, hogy Afrika Szaharától délre elterülô részén
élô lakosok kb. egyharmada nem jut hozzá annyi élelmiszerhez, hogy a testsúlya ne csökkenjen, miközben könynyû fizikai munkát végez. Az elôrejelzések szerint 2010-re
a krónikusan alultápláltak száma, a Szaharától délre elterülô vidékeken el fogja érni a 300 milliót.
Afrikában, - csak úgy, mint a többi, gazdaságilag kevésbé
fejlett országban, - az éhezés oka elsôdlegesen nem az
élelmiszerhiány, hanem a szegénység: Afrika Szaharától
délre fekvô területein a szegénységi küszöb, azaz a
mélyszegénységben élôk száma a kilencvenes évek
végére majdnem elérte a 250 millió fôt, amely csaknem
annyi, mint a teljes lakosság 40 százaléka. Ehhez még
hozzá kell adni azokat is, akik a határán vagy csak egy
kicsivel a szegénységi küszöb fölött élnek, és a számokból
egyértelmûen kitûnik, hogy a lakosság nagy része
szegény.
Ez a helyzet úgy alakulhatott ki, hogy egyenlôtlenül osztották fel a termôföldeket és a termelôeszközöket. A föld
java része, és ezen belül is a legjobb minôségû termôterületek, egy nagyon szûk tulajdonosi körhöz, illetve
közvetve vagy közvetlenül, multinacionális vállalatokhoz
kerültek. Ôk olyan ültetvényeket telepítettek, amelyek termését könnyedén tudták export útján értékesíteni (pamut,
kávé, kakaó, mogyoró, banán, ananász, stb.). Ezek a vállalatok hozamnövelô eszközök sokaságával rendelkeztek
(mûtrágya, csodabúza, mezôgazdasági erôgépek, öntözôrendszer) és koncessziós állami agrárhitelekkel támogatták ôket.
Ez a mezôgazdasági modell további lökést kapott a kilencvenes években lezajlott privatizálásakor, amikor az
agrárágazatban tevékenykedô multinacionális vállaltok kaparintották meg a mezôgazdasági termelôszövetkezeteket. (…)
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Azzal, hogy az exportra szánt növények termesztését
részesítették elônyben, – a multinacionális vállalatok, amelyek az afrikai agráriumnak kizárólag erre a területére specializálódtak, mindig nagy erôvel lobbiztak ezért –
akadályozták és lassították a vidéki mezôgazdálkodás fejlôdését, amely gyakorlatilag a közvetlen, belföldi fogyasztásra szánt élelmiszerek termesztésének eltörlését
jelentette, és a peremterületekre szorította a kistermelôket. Kénytelenek voltak rossz minôségû földterületek
megmûvelésével bíbelôdni, megfelelô eszközök híján,
folyamatosan megfosztva minden anyagi támogatás és az
agrárhitelhez jutás lehetôségétôl, - így sok esetben még
azt a minimumot sem tudták megtermelni, amely szükséges lett volna a család étkezéséhez, illetve a helyi kispiacokon történô értékesítéshez. Ezáltal folyamatosan
növekedett a munkanélküli napszámosok tömege, akiknek a hatalmas mezôgazdasági vállalatok igen csekély
fizetést adtak.
Ezért azok a lakosok vannak kitéve legjobban az éhezés
veszélyének, akiknek 60 százaléka a szegénységi küszöb
alatt élnek: egyrészrôl nem képesek arra, hogy megtermeljék magának a mindennapi betevôt, másrészrôl nem
engedhetik meg maguknak azt a „luxust”, hogy élelmiszert
vásároljonanak.
A másik súlyos következménye annak, hogy a legjobb
földeket mind az exportra szánt növények termesztésére
korlátozták, hogy ezáltal a szegény sorban lévô falusi
lakosok a terméketlen, száraz területekre szorultak, ahol
az élôvilág és a környezet állapota igen válságos, hiszen
a földmûveléssel és az állattenyésztéssel, illetve azzal,
hogy az utolsó szál fát is eltüzelik, teljesen kizsigerelik az
környezetet. A szûkös természeti erôforrások túlzott kiaknázása, igen rövid idô alatt a talaj kiszáradásához és elsivatagosodáshoz vezet.

Forrás:

Manlio Dinucci: Geostoria dell’Africa. Zanichelli, 2000.
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ROPPA (L Réseau des organisations paysannes
et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest)
A ROPPA (a Nyugat-Afrikai Gazdálkodók Hálózata)
egy szubregionális szervezet saját alkotmánnyal,
szabályozással és eljárásokkal, amelyeket a megbízott vezetôk alkalmaznak. Székhelye Burkina Fasoban található.

A ROPPA:
• egy hálózat (2000. júliusa óta mûködik), amely
összefogja a termelôket és gazdálkodókat. Van
képviseletük Beninben, Burkina Fasoban, Elefántcsontparton, Guineában, Bissau-Guineában,
Gambiában, Maliban, Nigériában, Szenegálban
és Togóban;
• egy méltányos hálózat, amelyben bármely termelô és gazdálkodó segítséget kaphat, hogy
megismerhesse a szervezet identitását, a szabályokat, a jogokat és a kötelezettségeket;
• egy hálózat, amely a konszenzusos mûködést
helyezi elôtérbe a döntéshozatalban és a közös
munkában;

A ROPPA létrehozásának okai:
• nehezen lehetett hitelhez jutni, valamint a hosszú
lejáratú finanszírozások teljes hiányoztak;
• a termékek alacsony ára;
• a szocioökonómikus infrastruktúra elégtelensége
vidéki viszonylatban;
• a termelési tevékenységet fenyegetô veszélyek,
mint például az elvándorlás, az idôjárási viszontagságok, a természeti erôforrások teljes kiaknázása.

A ROPPA céljai:
• fejleszteni és megvédeni a fenntartható és
hatékony földmûvelô gazdálkodás értékeit, a
családi gazdaságok és gazdálkodók érdekében;
• megerôsíteni és segíteni az egyes országok
mezôgazdasági termelôinek és a vidéki szövetkezeteinek rendszerét és összehangolását,

• tájékoztatni és felkészíteni a vidéki szövetkezetek
tagjait és a mezôgazdasági termelôket, a csatlakozott szövetkezetek és a fejlesztés többi résztvevôjének tapasztalatai alapján;
• a méltányosságot tovább erôsíteni a tagszövetkezetek között;
• képviselni a termelôszövetkezeteket és a gazdákat szubregionális, regionális és nemzetközi szinten.
A ROPPA-tagok meg vannak gyôzôdve arról, hogy
az afrikai államok minden résztvevôt összehangolva
lesznek annyira erôsek, hogy képesek legyenek politikai döntéseket hozni a fejlôdést segítô programok
megvalósítása érdekében.
Ennek okán a ROPPA:
• elônyben részesíti és támogatja a termelôszövetkezetek és a gazdálkodók szervezeteinek
nemzeti szintû strukturálását;
• párbeszédet és partnerséget szorgalmaz a többi
állammal, a kormány-független szervezetekkel,
és más fejlesztési partnerekkel, erôteljesebb
lépéseket tesz a promóció érdekében, a mezôgazdaság, valamint a családi gazdaságok fenntartható fejlôdéséért.
A ROPPA arra törekszik, hogy:
• az agrárszektor minden termelô számára (amely
a tagországokban a teljes lakosság 60-80 százalékát jelenti) biztosítson:
- egészséges munkát és szabadidôt;
- méltányos jövedelmet;
- emberhez méltó életet és környezetet.
• a mezôgazdaság adja a biztonságos élelmiszer
alapját minden egyes tagországban.
• a résztvevô termelôszövetkezetek és a mezôgazdasági termelôk megbízható partnerekké váljanak, javaslatokkal álljanak elô.

Forrás:

europaafrica.info
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A biogazdálkodás
Az EU tagállamaiban a biogazdaságok eleinte külön feltüntetve - nem szerepeltek a statisztikában.
Csupán a hivatalos elismerés (1991) óta váltak az
adatok nyilvánossá. Az EU 2092/91. sz. rendelkezése szerint az adatszolgáltatást kötelezôvé kell
tenni.

Egyebek között:
• nem szennyezi a talajt és az élôvizeket mérgezô
vegyületekkel;

A biogazdálkodás - maga az elnevezés országonként változik (organikus, ill. szerves, biológiai, ökológiai stb.) - lényegében azonban ugyanazt jelenti:
olyan gazdálkodási rendszereket határoz meg, amelyek tilalmazzák vagy korlátozzák a mûtrágyák és
egyéb vegyszerek használatát. Termelésük egyik
fontos eleme a vetésváltás, a környezet védelmével
karöltve, általában a fenntartható mezôgazdaság kibontakozásának elôsegítése. Célul tûzték ki a kiváló
minôségû, szermaradványoktól mentes termékek
elôállítását, továbbá olyan módszerek bevezetését,
amelyek a vegyi készítmények alkalmazása nélkül is
megôrzik, sôt javítják a talaj termékenységét. Az
uniós tagországok ellenôrzô szervezeteket hoztak
létre az elôírások betartására mind a termelés, mind
a forgalmazás mûveletsoraiban. Külön rendelkezések szabályozzák az ellenôrzés módozatait,
nemkülönben az eladásra kínált termék eredetét, feldolgozását, csomagolását, beltartalmi jellemzôit
tanúsító igazolásának (centrifikáció) kiállítását. A
biogazdálkodás több szempontból eltér a szokványos (fôleg az ún. "ipari mezôgazdaság" jegyében
meghonosodott) eljárásoktól.

• igyekszik a talajszerkezet és a talajban élô szervezetek (edafon) egyensúlyának fenntartására;

• a biológiai sokrétûség fenntartására törekszik a
növény- és az állatvilágban egyaránt;

• a szervesanyag-tartalom növelése révén mérsékli
az ásványi tápanyagok kilúgozódását, kimosódását;
• a növényvédelemben szintén erôsen támaszkodik a természetes egyensúly megôrzésére;
ugyancsak természetszerû módszerekkel igyekszik az állandó növényvédôszer-használatot
helyettesíteni;
• elsôsorban a természetes, a helyi és a megújuló
energiatartalékok feltárására törekszik;
• az energiatakarékos módszerek alkalmazása
révén is csökkenti a gazdaság függôségét a
külsô erôforrásoktól.
Az EU Bizottság meghatározta azoknak az adalékoknak a körét, amelyek a biotermelésben fölhasználhatók, illetve amelyek alkalmi igénybevételét az
illetékes szervezet engedélyéhez kötik. Ugyancsak
intézkedett a szállítmányozásban és a kereskedelmi
forgalomban kötelezô szabályok betart(at)ásáról.

Forrás: Dr. Sárközy Péter: A biogazdálkodás szabályozása az
EU-ban. in: Európai Unió Mezôgazdasága, 1995. április.
(www.omgk.hu/pages/eumg/EU9504/biogazd.html)
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Milyen lehet indiai földmüvesnek lenni?
Képzeljétek azt, hogy indiai földmûvesek vagytok: földmûvesek, föld nélkül. Apátok napszámos volt, a nagyapátok is, és a dédapátok is…

Beköltöznek egy bádogvárosba, vagy letáboroznak egy
forgalmas utcasarkon, reménytelen embertömeget alkotva, úgy hívjuk ôket: gazdasági menekültek.

Érinthetetlenek vagytok, kívülállók, olyan egyedek, akik az
indiai teremtéstörténet szerint már nem volnának életben,
de ti jól tudjátok, hogy ez valójában nem így van. Odahaza
vár feleségetek és négy gyermeketek. Vakmerô lépéseket
tesztek annak érdekében, hogy beírathassátok ôket az
iskolába. Tudjátok, ha csak egyetlen napot pihentek, és
nem dolgoztok, akkor nem jöttök ki a pénzbôl. Tudjátok,
hogy elôbb-utóbb gondoskodnotok kell a lányotok hozományáról, és ennek egy módja van: hitelt kérni a nagybirtokostól. Minden este úgy tértek nyugovóra, imádkoztok Istenhez, adjon nektek egészséget a munkához,
és mindig legyen mit dolgozni.

Annak sem lett jobb, aki otthon maradt a faluban: szembetegséget kap, mert a víz tele van a ráktenyésztéshez
szükséges vegyszerekkel és gyógyszerekkel. A halászok
is panaszkodnak, hogy ahol beleengedik a tengerbe a
ráktenyésztô medencék vizét, kihaltak a halak. Egy ciklon
egy éjszaka leforgása alatt elsöpri a falusi nincstelenek
banánlevelekkel fedett viskóit: ez jelenti a végsô csapást.
Amíg a part mentén sûrû mangrove erdôk zöldelltek,
felfogták a viharok erejét, de ezeket az erdôket már
kivágták, hogy helyet adjanak a ráktenyésztésnek.

Amikor felkeltek, még sötét van, egy órába telik, mire sikerül összeszednetek annyi tüzelôt, ami elég a reggeli
elkészítéséhez. Régen csak el kellett sétálni az erdôbe
fáért, de mára már az összes fát kivágták, és a tehéntrágya, amely régen a kerti növények tápanyaga volt, most
tüzelô gyanánt szolgál. Mindjárt elered az esô, és a házatokat elönti a víz. Egy évi fizetés sem lenne elég, a pálmalevél-tetôt helyrehozni, ezért amikor beesik az esô, a
gyerekek súlyosan megfáznak. Már két kicsikét elveszítettetek.
Most gondoljátok azt, hogy napszámos család vagytok
Tamil Naduban, Indiában. Egy szép napon finom úriember
érkezik, azt mondja, nem kell többé gürcölnötök, mert a
termékeny rizsföldek helyén garnélarák tenyészeteket
hoznak létre. Sokkal könnyebb, jövedelmezôbb és biztosabb lesz a munkátok, és ezzel meg tudjátok alapozni
gyermekeitek jövôjét. A falubéli férfiak egy csapata hozzálát a rizsföldek megszüntetéséhez, és a ráktenyésztô
medencék kialakításához, de amikor ezzel végeztek, csak
nagyon kevesen kapnak közülük munkát a rákforgalmazó
vállalattól: nincs elég munkahely, nincs több termôföld.
Azt beszélik, nemsokára elapad a falu vize, mert a teljes
vízkészletet felhasználták a ráktenyésztéshez, ugyanis a
kis állatkáknak édes és sós víz keverékére van szükségük.
Egy év múlva a falu teljesen elnéptelenedik: az éhségtôl
ûzött családok Madrasba mennek szerencsét próbálni.

India partjai mentén, - de akár Bangladesben, Malajziában, Indonéziában, - élô földmûves családok ezreinek
lehetne ez a története. Ôk egy olyan termelési folyamat áldozatai, amely 1994-2000-ben 300 százalékos növekedést mutatott, és könnyen szerzett vagyonhoz juttatott
egy-két embert, miközben százezreket kárhoztatott nyomorúságra. A föld nélküli indiaiak körülményei nemcsak
hogy nem javultak a „modernizáció” elôretörésével, és az
országok „elnyugatiasodásával”, hanem a lehetô legroszszabbra fordultak, legfôképpen azokon a területeken, ahol
kiemelkedôen nagy a környezeti terhelés.
Mikor lesz a „növekedés” és a „fejlôdés” a rászorulók
számára is az?

Forrás:

Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Kevin Bales: a szántóveto ebédje
Hogyan él egy indiai napszámos földmûves, aki a
hitel rabszolgája? Próbáljuk meg végigkövetni egy
napját, hogy kézzel fogható módon megtapasztalhassuk életkörülményeit.
Menjünk ki a konyhába, fogjunk egy zacskó rizst,
vagy még jobb, ha van egy kis búza. Mérjünk ki
négy teáscsészényi rizst vagy búzát. Most, azzal a
mérôedénnyel, amelyet használtunk, vegyünk ki egy
porciót, és ebbôl az adagból készítsük el egy ötfôs
család egy napi élelmét. Minden egyes étkezésre
egy-egy ember a csésze egyharmadát kapja úgy,
hogy az egész napra elég legyen. Ha van egy kis
búzánk, akkor készítsünk belôle lisztet, keverjük
össze vízzel, és élesztô segítségével süssünk belôle
kenyeret. Ha rizsünk van, nem kell mást tenni, mint
a szokásos módon megfôzni.
Ezt a receptet ismételjük meg minden nap, egészen
életünk végéig.
Van néhány variációs lehetôség. Minden két hétben
egyszer helyettesítsük a búza vagy a rizs felét babbal vagy lencsével. Menjünk le az udvarra és szedjünk egy kis pitypangot vagy lóherét, és fôzéskor
keverjük a rizshez (higgyük el, egy hét elteltével a
gyomnövény is ízletesnek tûnik). Ha ezek után még
van erônk, termesszünk paprikát, hagymát vagy
babot. Ha ez még mindig nem elég, akkor kitörhetjük a derekunkat egy kis hagymaszedésért, amelyet
olajjal és sóval készíthetünk el.

Ha azt szeretnénk, hogy a megtapasztalás valódi
legyen, akkor igyekezzünk megteremteni a megfelelô körülményeket: lakjunk egyetlen egy szobában
mindannyian, döngölt agyagpadlós faházban. Ha
vízre van szükségünk, gyalogoljunk legalább fél mérföldet, míg hozzájutunk. A szoba egyik sarkában,
szárított tehénlepénybôl tüzet rakunk: ezen fôzzük
meg a vacsorát. Amikor az állandó füsttôl az egyik
gyerek tüdôbeteg lesz, el kell adnunk a betakarított
gabonát, hogy gyógyszert tudjunk vásárolni az
árából. Ebben az idôszakban nem eszünk.
A rabszolgaság különbözô fajtái elfogadottá váltak
Indiában az évszázadok során. India segít megérteni, hogy az emberiség történetében honnan
ered a rabszolgaság. India, ahol valószínûleg több
rabszolga él, mint a világ összes rabszolgája együtt
véve, a világ valamennyi országánál szédítôbb gyorsasággal halad a rabszolgaság megszüntetése felé.
A rabszolgaság eltörlése emberfeletti vállalkozás. A
rabszolgaság számos új formája a hagyományos,
vidéki gyakorlat mellett, a városokban is terjed, és
zavarbaejtôen sokféle alakban ölt testet. Megdöbbentô, hogy az országban szabad utat kaptak
a határozott felszabadítási törekvések, ha számításba vesszük az ország szegénységének mértékét,
valamint a társadalmi alá-fölérendeltség radikalizálódását. Mi lehet az oka, hogy pont ezen a vidéken
jellemzô ez a tendencia?

Húsz-harminc éven keresztül ez lesz a munkánk.

Forrás:
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Táplálkozástudomány
Ahhoz, hogy helyesen táplálkozzunk, igazodnunk kell szervezetünk szükségleteihez. Minden ember energiaigénye más és
más, életkortól, nemtôl, fizikai aktivitástól, környezettôl (szmog, stressz stb.), egyéni anyagcserétôl függôen. Azt sem szabad
figyelmen kívül hagynunk, hogy az energiaszükségletet megfelelô mennyiségû zsírral, fehérjével és szénhidráttal pótoljuk.
A helyes arány: 13-15% fehérje, 25% zsír és 55-60% szénhidrát. Mindezek mellett szervezetünknek szüksége van vitaminokra, ásványi anyagokra és természetesen sok-sok folyadékra.
Az egyes tápanyagok égetése során felszabaduló energia mérhetô: 1 g zsír 9,3 kcal; 1 g szénhidrát 4,1 kcal; 1 g fehérje
5,4 kcal energiát termel.
NAPI ENERGIASZÜKSÉGLET

Alapvetô anyagcsere

Könnyû fizikai megterhelés

Közepes fizikai megterhelés

Nehéz fizikai megterhelés

(tanulás, tévénézés, stb.)
Nôk

1300 kcal/nap

1600 kcal/nap

1800 kcal/nap

2500 kcal/nap

Férfiak

1700 kcal/nap

2000 kcal/nap

2400 kcal/nap

3500 kcal/nap

A fehérjék (proteinek) testünk mintegy 20 százalékát teszik ki, sejtjeink szárazanyagának 74 százalékát alkotják. Fehérjére
szükség van enzimeink, szállítófehérjéink, hormonjaink, immunsejtjeink elôállításához is, nem beszélve arról, hogy sejtjeink
folyamatos körforgáson mennek keresztül, állandóan lebomlanak és újraépülnek. Szervezetünk nem rendelkezik fehérjeraktárral (a szénhidrátokkal és zsírokkal ellentétben), ezért állandóan fel kell tölteni.
Amikor fehérjetartalmú táplálék jut az emésztôrendszerbe, a fehérjéket különbözô enzimek aminosavakká bontják le. Ezek
az aminosavak vízben oldódó vegyületek, mint pl. a cukor és könnyen felszívódnak. A véráramba kerülve eljutnak minden
egyes sejthez, azok pedig visszatartják a számukra szükséges aminosav-mennyiséget. Az aminosavakat a szervezet
építôanyagként használja fel, mivel az egész növekedési folyamat alatt (a magzati élettôl a felnôttkorig) szükség van rájuk a
testszövetek új sejtjeinek építésére.
Egész életünk során pótolni kell a kiöregedett, elhasználódott sejtalkotórészeket, amelyek helyett a sejtekben lévô enzimek
mindig újabb és újabb fehérjéket építenek fel. Az aminosavak között vannak olyanok, amelyeket szervezetünk önmaga
képes elôállítani, s vannak olyan létfontosságú aminosavak, melyeket külsô forrásból kel megszereznünk. Ez utóbbi csoportba nyolc aminosav tartozik izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, troptofan, valin, melyeket esszenciális
aminosavaknak nevezünk. Ha ezek rendszeresen és megfelelô mennyiségben vannak jelen táplálkozásunkban, akkor minden rendben van, mert a szervezet elô tudja állítani a többi tizennégyet.
A teljes értékû fehérjék valamennyi esszenciális aminosavat a megfelelô mennyiségben és arányban tartalmazzák, így
egyedüli fehérjeforrásként is fogyaszthatók. Ezek közé tartoznak az állati eredetû fehérjék: a tojás, a tej, a hús, a hal illetve
a növényi eredetûek közül a szója. A nem teljes értékû fehérjék egyes esszenciális aminosavakban hiányosak, ezért csak
más aminosav forrásokkal együtt fogyasztva eredményezhetnek teljes értékû fehérje-ellátottságot. Ezek közzé tartoznak a
növényi eredetû fehérjék.
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A szénhidrátok energiaszolgáltató alapanyagok, az

gyümölcsökben, zöldségekben, fôzelékekben, hüvelye-

izmok és az agy elsôdleges energiaforrásai. A szerve-

sekben, magvakban, és barna lisztbôl készült tésztákban,

zetben raktározott formában vannak jelen, ezért gyorsan

valamint a barna rizsben találhatók. Ezen élelmiszerek

hasznosítható tápanyagok. Fontos a megfelelô szén-

különös értéke, hogy a szénhidrátok sok más, fontos táp-

hidrát-ellátottság, de az, hogy milyen szénhidrátot fo-

anyaggal (enzimek, vitaminok, ásványi anyagok) és élelmi

gyasztunk egyáltalán nem mindegy. A szénhidrátok

rostokkal együtt vannak jelen.

alapvetôen két csoportra oszthatók: cukrokra és összetett
szénhidrátokra. A cukrok közé tartozik az egyszerû cukor,

A különbözô zsiradékok az emberi szervezet legfon-

a gyümölcscukor, a szôlôcukor, és a kettôs cukrok, mint

tosabb energiaforrásai. Segítik a zsírban oldódó vitaminok

pl. a répacukor. Az összetett szénhidrátok közül pedig a

felszívódását, állandó szinten tartják a testhômérsékletet.

legismertebbek a keményítôk. A cukrok a szervezetbe

Szükségesek a sejthártya felépítéséhez, egyes hormonok

kerülve gyorsan felszívódnak és rövid idôn belül jelentôs

mûködéséhez, valamint a D-vitaminképzôdéshez. A sejtek

vércukor emelkedést váltanak ki, amelyet a vércukor

mûködése során felhasznált energia, optimális esetben,

hirtelen csökkenése követ, ez gyakran fáradtságérzetet,

30 százalékban különbözô zsír eredetû alapanyagból

gyengeséget eredményezhet. A keményítôt és más

származik. Beszélhetünk zsírokról, vagy olajokról. Az állati

összetett szénhidrátokat tartalmazó táplálékok után

eredetû zsírokban a telített zsírsavak aránya magasabb,

kisebb és lassabb a vércukorszint-emelkedés, mint a

ezek szobahômérsékleten kenhetô, szilárd halmazálla-

cukrok elfogyasztása után, tehát a vércukoresés is

potúak. A növényi eredetû zsírokban túlnyomórészt telí-

kevésbé kifejezett, azaz elkerülhetô a fáradságérzet

tetlen zsírsavak fordulnak elô, mint például az egészséges

kialakulása. Ez azonban nem minden esetben van így.

élethez elengedhetetlen, azaz esszenciális linol-, linolénsav

Egyes keményítôforrások, mint pl. a burgonya, fehér

(omega-3), vagy arachidonsav (omega-6). Ezek a zsira-

kenyér, fehér lisztbôl készült péksütemények gyors vér-

dékok szobahômérsékleten folyékonyak, ezeket nevezzük

cukorszint emelkedést idéznek elô. Más keményítôtar-

olajoknak.

talmú táplálékok, mint a hüvelyesek, teljes kiôrlésû lisztbôl
készült sütôipari termékek csak mérsékelt és lassú vér-

Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy nagy mennyiségû

cukorszint emelkedést eredményeznek. A zöldség- és

telített zsírsav fogyasztása kedvezôtlenül hat a keringési

fôzelék félék, valamint a gyümölcsök egyszerû és kettôs

rendszerre, növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések

cukrokat tartalmaznak, többségük a mérsékelt és lassú

kockázatát. A telített zsírok túlzott bevitelének követ-

vércukorszint emelkedést okozó szénhidrátforrások közé

keztében jelentôsen nô a vér koleszterinszintje. A magas

tartozik.

koleszterinszint pedig számos súlyos betegség kialakulásában játszhat szerepet. Az olívaolajat többszörösen

Érdemes tudni, hogy az energiatermelésre fel nem hasz-

telítetlen zsírsavösszetétele népszerû konyhai alapa-

nált szénhidrát nem távozik el a szervezetbôl, hanem

nyaggá tette. Az extra szûz olívaolaj rendszeres fogyasz-

glikogénné (keményítôvé) átalakulva az izmokban és a

tása (lehetôleg nyersen, mert hô hatására jelentôsen veszít

májban raktározódik el. Mérsékelt szénhidrátfogyasz-

kedvezô kémiai összetételébôl) megvédi az érrendszert a

táskor a raktár kiürül, ekkor a máj képes tartalékfehérjék-

meszesedéstôl, csökkenti a vér koleszterinszintjét, a trom-

bôl és zsírokból energiát adó szénhidrátokat képezni.

bózis és más szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát.

Az aránytalanul kevés szénhidrátbevitel a fehérjehasznosítás rovására mehet, másrészt viszont a túlzottan sok,

A vitaminok olyan, nem táplálék jellegû, szerves vegyü-

fôképpen cukorból álló szénhidrátbevitel esetén, ha a rak-

letek, melyeket az állati szervezetek normális életmû-

tár megtelne, a szervezet a felesleges szénhidrátot zsírrá

ködésükhöz és növekedésükhöz igényelnek. A szervezet

alakítja tovább.

energia-átalakító folyamatainak katalizátorai, az anyagcsere-folyamatok nélkülözhetetlen szereplôi. Ha nincse-

Azt az általános szabályt lehet a szénhidrátokról elmon-

nek jelen a szervezetben kellô mennyiségben, jellegzetes

dani, hogy minél közelebb van a táplálék az eredeti for-

hiánybetegségek jelentkeznek. Nagyfokú vagy teljes vita-

májához, minél kevésbé feldolgozott, annál elônyösebb a

minhiányt nehéz elôidézni, relatív vitaminhiány, ún. hipo-

fogyasztása. Ezek az összetett szénhidrátok elsôsorban

vitaminózis viszont az elégtelen táplálkozás követ-
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kezményeként könnyen felléphet. A vitamin nélkülözhe-

a normális szénhidrát anyag-cserében van szerepe. A

tetlen anyagot jelent, amely a szervezet nem képes elôál-

fluor a fogszuvasodás megelôzésében közismert. A jód

lítani.

befolyásolja a növekedést és a pajzsmirigy mûködésén
keresztül az idegrendszert.

Ásványi anyagok - Az emberek többsége leginkább csak
a fô tápanyagok (fehérjék, szénhidrát, zsír) és az esetleges

Az antioxidánsok védelmezik és aktivizálják a jó géneket,

vitaminok bevitelével törôdik, de az ásványi anyagok napi

míg a szabad gyökök károsítják a géneket, és aktivizálják

bevitele kevésbé érdekes számára. Pedig testünk kb. 4-

a „rossz” géneket. Ezek olyan vegyületek, melyek meg-

5 százaléka ásványi anyag, ez egy 70 kg-os ember ese-

védik szervezetünket az oxidációtól. Minél idôsebbek

tében 3-3,5 kg. Az ásványi anyagok részt vesznek az

vagyunk, annál inkább hajlamosabbá válunk az oxidációra

anyagcserében, beépülnek, majd lebomlanak és kiürülnek

– bizonyos értelemben testünk rozsdásodni kezd. Minden,

szervezetünkbôl. Ma még nem vagyunk tisztában a kb.

ami megelôzi, vagy lassítja az oxidációs folyamatokat, an-

negyven féle ásványi anyag szerepével, de az eddig is-

tioxidánsnak minôsül. Az antioxidánsok egyik csoportját

merteket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az ásványi

alkotják az endogének, ezeket szervezetünk maga termeli.

anyagok éppoly nélkülözhetetlenek, mint a többi táp-

Az exogéneket táplálékból vesszük fel (ide tartoznak a C-,

anyag. Hiányuk (de a normálisnál bôségesebb bevitelük

az E-vitamin, a bioflavonoidok, a karotinoidok és számos

is) a szervezet egészséges mûködésében zavarokat ered-

kéntartalmú vegyület). Sok ásvány elengedhetetlenül

ményezhet. A zöldségeket kevés vízben fôzzük meg, de

szükséges a szervezet által termelt antioxidáns enzimek

leginkább csak pároljuk, hogy megôrizzék ásványi anyag

felépítéséhez. Ide sorolható a szelén, a mangán, a réz és

tartalmukat A megmaradt fôzôlevet használjuk fel a fôzés

a cink. Az antioxidánsokat nem szabad önálló vegyü-

során. Az ásványi anyagok két csoportja a makroelemek

letként kezelnünk. A különbözô antioxidánsok különbözô

és a mikroelemek. A makroelemek közé tartozik a kal-

típusú szabadgyökök ellen védenek, a sejtek különbözô

cium, amely a csontok és a fogak állományához és az

részében, a szervezetben, más és más helyeken. Kiterjedt

izomtónus fenntartásához szükséges. A magnézium szá-

adatok azt mutatják, hogy a különbözô antioxidánsok

mos enzim mûködése által a fehérje, a zsír és a szénhidrát

kombinációja nagyobb védelmet nyújt, mint az egyes táp-

anyagcserében játszik szerepet a szervezetben. A foszfor

anyagok önmagukban.

fontos az izom anyagcseréjében, a fokozott izommunka
növeli a szervezet foszforigényét. A kálium, a nátriummal
együtt, részt vesz az izmok só-víz-háztartás egyensúlyának fenntartásában, az ideg és izommûködésben, a
savbázis egyensúly megtartásában. A klorid ionból (azaz
a sima konyhasóból) napi 3-5 gramm elégséges lenne, de
e helyett, sajnos napi 15 grammot fogyasztunk. A mértéktelen sófogyasztás magas vérnyomáshoz, szív- és érrendszeri problémákhoz, valamint vesebetegséghez vezet.
Érdemes figyelembe venni, hogy nemcsak annyi só jut a
szervezetünkbe, amennyit ételünk ízesítésére használunk,
hanem az állati eredetû élelmiszerek, a félkész élelmiszerek, és több ásványvíz is eleve tartalmaz sót. A mikroelemek a következôk: a vas: nélküle nincs oxigénfelvétel
a tüdôben, megakad a szervezet oxigén ellátása, a sejtek
oxidációja. A cink mintegy 70 enzim valamint az inzulin
összetevôje. A mangán számos különbözô enzim mûkö-

Források: Progetto quadrifoglio. Guida per gli insegnanti. szerk.
Pio Russo Krauss – Ilaria Cione. Comune di Napoli et al.,
Diritto al cibo. Percorsi didattici.

déséhez szükséges. A réz a vas hasznosulását befolyá-

www.sportorvos.hu

solja, elôsegíti felszívódását és beépülését. Szükséges az

www.taplalkozas.totalh.com

idegrendszer normális mûködésének fenntartásához,

www.elestar.hu

résztvesz a csontok és az ízületek valamint a vérkeringés

www.vitaminsziget.hu

szervei mûködéséhez szükséges funkciókban. A krómnak
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Az éhezés következményei
Az elégtelen táplálkozás, amely lehet mennyiségi és minôségi is, különbözô hatással van az emberi szervezetre, és
ezek a következmények akár halálhoz is vezethetnek.
Megjelenés és súlyosság szempontjából ezek a következôk: lesoványodás, lehangoltság, izomsorvadás, idegrendszeri depresszió, a szervezet védekezôképességének
romlása, idô elôtti öregedés, éhhalál.
Alultápláltság akkor jelentkezik, ha valamilyen oknál fogva
nem tudjuk szervezetünket a számára szükséges tápanyagokkal ellátni.
Minôségi vagy jóléti alultápláltságnak nevezzük azt, ha
eleget eszünk, de nem megfelelô minôségû ételeket,
vagyis nem tartalmaznak elegendô vitaminokat esetleg
ásványi anyagot.

alakul ki a már nem szoptatott gyermekben. Anyatej
hiányában ugyanis nincs többé, ami fedezze alapvetô
szükségletüket, kialakul az éhezési ödéma és a kigömbölyödô has. Súlyos gyengeség jellemzi, a haj kiszárad, kihullik, alacsony növésûek a betegek, bôrgyulladástôl, valamint a szervezet védekezôképességének
hiányától szenvednek;
• éhezési ödéma: a fehérjeszegény táplálkozás következtében, a vér alacsony fehérjetartalma miatt, a szervezetben fellépô víz felszaporodását jelenti. Tünetei: a
lábak, vagy fekvô helyzetben a hát megduzzad,
hiányos agyi vérellátás, halál;
• felnôttkori éhezés: kóros soványság, a haj kiszáradása
és elvesztése, bôrgyulladás, a szervezet védekezôképességének hiánya, éhezési ödéma és halál.

A rossz ivóvíz miatt kialakult betegségek:
Az alultápláltság és/vagy a minôségi alultápláltság
miatt kialakult legfontosabb betegségek:

• a malária kb. 160 millió emberre jelent halálos veszélyt
•

• vashiány okozta vérszegénység (anemia sideropenica)

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

a fejlôdô országokban igen gyakran elôfordul, és rejtve, de nálunk is jelentkezik, legfôképpen nôknél és
gyermekeknél, amennyiben nem fogyasztanak elég
húst, tojást és leveles zöldséget
hipovitaminózis (vitaminhiány):
angolkórnál (rachitis) a D-vitaminhiánytól a csontok
meghajlanak;
a beri-beri a B1 vitamin (thiamin, aneurin) hiánya, a
szív-, az izom-, az emésztô- és az idegrendszert egyaránt érinti;
a pellagrát a niacinhiány (B3-vitaminhiány) okozza;
a nyitott gerinc a várandósság ideje alatti folsavhiány
miatt alakul ki;
folsavhiányos vérszegénység (anemia macrocytic) a
B12- és/vagy folsavhiány miatt;
A-vitaminhiány (farkasvaksághoz, a bôr szarussá válásához vezet);
a skorbutnál a C-vitaminhiánytól a szervezet védekezôképessége romlik, nyálkahártya-gyulladás, vérfolyás
lép fel
kóros soványság a kalóriaveszteség miatt
kwashiorkór a gyermekek fehérje- és B1-vitaminhiányos táplálkozása következtében elôforduló hiánybetegség. A hosszú szoptatási idôszak befejeztével
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•

•

•

napjainkban, és kb. 800 millió embert fertôzött meg.
a granuláris kötôhártya gyulladás (trachoma) a kötôhártya elhúzódó fertôzése, amely gyakran vaksághoz
vezet. A becslések szerint 84 millió embernek lenne
szüksége kezelésre.
a vérmételybetegség (schistosomiasis) egy parazitikus
fertôzés, amelyet a schistosoma mételyek okoznak.
Édesvizekben élô lárvák terjesztik a fertôzést. 6001000 nap a teljes gyógyulási folyamat.
a hasmenés (diarhea) évente 6 millió gyermeket öl
meg. A betegség tovább súlyosbítja az alultápláltságot, mert lecsökkenti a szervezet tápanyagfeldolgozóképességét.
az ancylostoma féreg a bôrön keresztül is képes bejutni a szervezetbe. A bélrendszerben élôsködik, és
gyakran halált okoz.

Forrás: Diritto al cibo. Percorsi didattici.
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Élelmiszer-önrendelkezés
Az élelmiszer-önrendelkezés a népek, államok, vagy
államszövetségek joga arra, hogy meghatározzák a
saját mezôgazdasági és élelmezési politikájukat, a
harmadik országok felé történô dömping kivételével.
Az élelmiszer-önrendelkezés fogalma többek között
a lakosság élelmezésére irányuló helyi mezôgazdasági termelés elônyben részesítését, a parasztok
és földnélküli vidéki lakosok termôföldhöz, vízhez,
vetômaghoz és mezôgazdasági hitelhez jutásának
biztosítását jelenti. Ebbôl következik a földreform
szükségessége, a GMO-k (genetically modified organism = génmódosítással elôállított növény) elleni
harc, a vetômagokhoz való szabad hozzáférés, és
a víz, mint egyenlôen elosztandó közjószág biztosítása. Továbbá tartalmazza a gazdák és parasztok jogát arra, hogy élelmiszert termelhessenek és
a fogyasztók jogát ahhoz, hogy eldöntsék, mit akarnak fogyasztani, ki által és hogyan termelt élelmiszert kívánnak megvásárolni. Az államoknak joga
van, hogy megvédjék magukat a túl olcsó mezôgazdasági és élelmiszerimporttól. A termelési költségekhez kötött mezôgazdasági árak akkor érhetôk
el, ha az országoknak illetve államszövetségeknek
joga van megadóztatni a túl olcsó importot, ha
elkötelezik magukat a fenntartható mezôgazdaság
iránt, és ha kontrollálják a belsô piacokra való termelést a strukturális feleslegek képzôdésének elkerülése érdekében. Biztosított a lakosság részvétele
az agrárpolitikai preferenciák eldöntésében. Elismerik a nôi gazdák – akik meg-határozó szerepet
vállalnak a mezôgazdaságban és az élelmezésben
– jogait.

A mostani helyzet
Az élelmiszer-önrendelkezés koncepcióját a kistermelôk nemzetközi mozgalma, a Via Campesina fejlesztette ki és hozta be a nyilvános vitába az ENSZ
Élelmezési és Mezôgazdasági Szervezetének (Food
and Agriculture Organisation, FAO) 1996. évi Élelmezési Világfórumán. Azóta a koncepció a nemzetközi mezôgazdasági diskurzus meghatározó témája
lett, még az ENSZ-intézményekben is.
Az olcsó mezôgazdasági import az egész világon
tönkreteszi a helyi mezôgazdaságot. Vegyük például
az európai importtejet Indiában, az amerikai disznóhúst a Karib-szigeteken, az európai húst és
gabonát Afrikában, az Európába irányuló takarmányimportot és így tovább. Ezeket a dömpingtermékeket mind a helyi áraknál olcsóbban importálják.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió (EU) új
dömpingpolitikát fogadtatott el a WTO-val, amelyben az exporttámogatásaik helyett csupán belsô
agráráraikat csökkentik, állami direkt kifizetésekkel
kombinálva. Az élelmiszer-önrendelkezés elérése
érdekében a dömpingnek véget kell vetni!

Jövôbeni kilátások
A neoliberális politika a lakosság élelmiszer-ellátásával szemben a nemzetközi kereskedelmet tartja
fontosabbnak. Egyáltalán nem járult hozzá az éhezés megszüntetéséhez. Ellenkezôleg, a népek még
erôteljesebben függôvé váltak a mezôgazdasági importtól, erôsödött a mezôgazdaság iparosodása,
ezáltal kockára téve bolygónk genetikai, kulturális és
természeti örökségét és egészségünket. Gazdák
százmillióit kényszerítette arra, hogy hagyjanak fel
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ôsi mezôgazdasági tevékenységükkel, hagyják el
falujukat, vagy akár szülôföldjüket. Az olyan nemzetközi intézmények, mint az IMF (International Monetary Found/) Nem-zetközi Valutaalap), a Világbank
(Worldbank/Világbank), vagy a WTO (World Trade
Organisation /Kereskedelmi Világszervezet) a nagy
multinacionális cégek és szuperhatalmak igényei
szerint alkalmazták ezeket a politikákat. A nemzetközi, a regionális, illetve a bilaterális „szabad”
kereskedelmi megállapodások az egész globális
élelmiszerpiac ellenôrzését lehetôvé teszik ezen vállalatok számára. A WTO teljesen alkalmatlan intézmény arra, hogy élelmiszerrel és mezôgazdasággal
kapcsolatos ügyeket tárgyaljon. Ezért a Via Campesina képviselôi nem akarják a WTO-t a mezôgazdaság közelében látni.
Az élelmiszer-önrendelkezés nem a kereskedelem
ellen foglal állást, hanem az export elônyben részesítése ellen: megelégszik azzal, hogy élelmiszerbiztonságot garantáljon a lakosságnak, de a természeti
különbségeken alapuló kereskedelmet elfogadja. Az
ENSZ fennhatósága alatt új keretet kell biztosítani
ennek a fajta kereskedelemnek, amely:
• elônyben részesíti a helyi és regionális termelést
az exporttal szemben,
• lehetôséget ad az államoknak és szövetségeknek arra, hogy a túl olcsó importtól megvédhessék magukat,
• megengedi a gazdálkodók közpénzekbôl való támogatását, kivéve, ha ez közvetlenül vagy közvetetten dömpingexport támogatására irányul,
• stabil nemzetközi agrárárakat garantál a kínálatszabályozást szolgáló nemzetközi megállapodások révén.
A nemzetközi piacra jutás nem jelent megoldást a
gazdálkodóknak. A gazdálkodók legnagyobb gondja, hogy a saját helyi piacukon sem tudnak érvényesülni, mert az árak a dömpingimport miatt túl
alacsonyak ahhoz, hogy termékeiket el tudják adni.
A nemzetközi piacok csak a világtermelés 10 százalékát érintik, amelyet multik és agroipari vállalatok ellenôriznek. Az olyan trópusi termények például, mint
a kávé és a banán jól illusztrálják ezt: e termékeknek
teljesen korlátlan a piacra jutása a fejlett országok-

138

ban, a fejlôdô országok termelôinek helyzetén azonban ez semmit sem javít.
Az agrárpolitikának Északon és Délen (értsd: a fejlett
és fejlôdô országokban) egyaránt a családi gazdaságokon alapuló mezôgazdaságot kellene támogatnia.
A saját élelmiszer-önrendelkezésük biztosítása
érdekében az országoknak jogot kell formálnia arra,
hogy támogassák a saját mezôgazdaságukat, hogy
biztosítsák a lakosság élelmiszerellátását, hogy védjék a környezetüket, fejlesszék a mezôgazdasági termelés fenntartható formáit, és védekezzenek a
dömping ellen. Azért is elengedhetetlen, hogy joguk
legyen ehhez, hogy egyes, a helyi adottságoknak és
kulturális hagyományoknak megfelelô, különbözô
közérdekeket támogathassanak. Jelenleg azonban
különösen az Egyesült Államok és az EU arra használják a mezôgazdasági támogatásokat, hogy a
belsô piacukon csökkentsék az agrárárakat, és feleslegeiket dömping révén a világpiacra juttassák.
Ez végzetes károkat okoz a családi mezôgazdaságoknak a fejlett és fejlôdô országokban egyaránt.
A Via Campesina évek óta meghatározó szerepet
játszik a társadalmi és környezeti mozgalmak, civil
és fogyasztói szervezetek összefogásának erôsítésében. Seattle-tôl Genováig és Porto Alegréig,
ezek a hálózatok alapvetô jelentôségû ajánlatokat
és stratégiákat dolgoztak ki, annak érdekében, hogy
a neoliberális politikával szemben szolidáris politikai
alternatívákat lehessen felmutatni.

Források:
Diritto al cibo. Percorsi didattici.
Kis Csilla-Simonyi Borbála: A magyar nézôpont képviselete a
nemzetközi élelmiszer-önrendelkezési mozgalomban. In: Jövô
Nemzedékek Képviseletének VI. jelentése, Védegylet Egyesület,
Budapest, 2007.
Simonyi Borbála-Varga Géza: Élelmiszer-önrendelkezés. Mezôazdaság, fenntarthatóság, demokrácia. Védegylet, Budapest,
2008.

17. SZ. FÜGGELÉK

Az ökológiai lábnyom
Az ökológiai lábnyom egy erôforrás-menedzselésben és társadalom-tervezésben használt érték. Kifejezi, hogy
adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségû földre és vízre van szüksége
önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. A kifejezés William Rees és Mathis Wackernagel
kanadai ökológusoktól származik. Ez az érték kiszámítható egyes emberekre, csoportokra, régiókra, országokra
vagy vállalkozásokra is.
Az analízis figyelembe veszi az egyes csoportok energia-, étel-, víz-, építôanyag- és más fogyasztását, hogy
megbecsülje az eltartásukhoz szükséges termelôképes földterület mennyiségét. A relatív fogyasztás
meghatározásával az embereket az erôforrásaik gazdaságosabb felhasználására és a fogyasztói társadalomban
bevett szokásaik megváltoztatására igyekszik rábírni. Az ökológiai lábnyomok adatait gyakran használják érvként
a jelenlegi életmód fenntarthatóságáról szóló vitákban.
Az ökológiai lábnyom-elemzéseket több szempontból is bírálták, többek között azért, mert nem veszi
számításba a többszörös célra használt területeket, vagy hogy a becslések nagy része az északi életstílus
alapján készült és nem vonatkoztatható mindenkire. Ezen kívül a modell egyéb hibái közé tartozik az is, hogy
képtelen az egy háztartásban élôket külön fogyasztóként kezelni (például egy tízgyerekes nagy házban élô
családnak könnyen lehet kisebb lábnyoma, mint egy kisebb házban élô egyedülálló fogyasztónak.)
Hogy kiküszöböljék a fenti hibákat, az ökológiai lábnyom-modelleket folyamatosan finomítják. Még így is az
elemzések inkább tekintendôek jelzésértékûnek, mint a fenntarthatóság pontos mérôszámának. Az ökológiai
lábnyom elsôdleges célja emiatt leginkább az erôforrásokkal való takarékosság tudatosítása és a figyelem
felkeltése az iparosodott országokban.

Források:
William Rees: Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. In: Environment and Urbanisation,
October 1992. 4 (2): 121–130.
Mathis Wackernagel: Ecological Footprint and Appropriated Carrying Capacity: A Tool for Planning Toward Sustainability. (PhD thesis),
Vancouver, Canada: School of Community and Regional Planning. The University of British Columbia, 1994.
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A pamut
A gyapot a trópusi-szubtrópusi vidékeken sokfelé

A gyapotszedés a legutóbbi idôkig kézi munka volt. A fel-

megterem. Különbözô fajai ismeretesek, leggyakoribb a

nyílott tokokból a magvas gyapotot kitépik és zsákokba

legjobb minôségû Gossypium hirsutum.

gyûjtik. A gépi szedés csak a 20. században fejlôdött ki
és ma már széles körben elterjedt. Ezt követôen a magvas

A legnagyobb gyapottermesztô országok: Kína, India,

gyapotot meg kell tisztítani a szennyezôdésektôl, majd a

USA (ezen belül fôleg Texas és Kalifornia), Pakisztán,

szálakat le kell választani a magokról (ez az egrenálás

Brazília, Üzbegisztán, Törökország, Görögország, Türk-

mûvelete), mégpedig oly módon, hogy a szálak a lehetô

menisztán, Szíria, Egyiptom, Mexikó, Kazahsztán,

legkevésbé sérüljenek, végül a magtalanított szálakat szál-

Ausztrália, Tádzsikisztán.

lításra alkalmas módon bálákba kell csomagolni. Az
egrenálás után a magon maradt pihék (egészen rövid

A világ összes szálasanyag-termelése 2006-ban (amely

szálacskák) leválasztását külön végzik. 100 kg magvas

magában foglalja az összes természetes és mesterséges

gyapotból átlagosan mintegy 32 kg pamutszál, 1 kg pihe

szálasanyagot) 71,5 millió tonna volt, amelynek közel 36

és 66 kg mag nyerhetô; a fennmaradó rész nem hasz-

százalékát (25 millió tonnát) tette ki a pamut. Ehhez ha-

nosítható, ez a virágpor és más szennyezôdések. A pa-

sonlítható mennyiséget (27,8 millió tonnát) csak a ma

mutszálakat a textilipar dolgozza fel (belôle általában

legtöbb helyen használt szintetikus szálasanyagból, a

fonalat készítenek), a pihébôl (idegen szóval: linters) vattát

poliészterbôl gyártottak.

és ipari cellulózt készítenek, a magból étolajat és ipari olajat sajtolnak; a sajtolás után fennmaradó olajpogácsát

Pamutból igen sokféle alsó- és felsôruházati cikket, ház-

takarmányozásra és trágyázásra használják.

tartási textíliát (törülközôket, ágynemûket, asztalterítôket,
stb.), lakástextíliát (bútorhuzatot, függönyt, dekorációs

A gyapot nagyon kényes növény, ezért termesztéséhez

anyagot stb.), egészségügyi textíliát (kötszereket, kórházi

igen sok növényvédô szert kell alkalmazni, amelyek viszont

textíliákat stb.), ipari textíliákat (pl. varrócérna, kábel-

környezetkárosító hatásúak. Ezért genetikailag módosított

szigetelés) gyártanak. A pamutból elsôsorban fonalat

gyapotokat fejlesztettek ki, amelyek sokkal kevésbé igény-

készítenek, amelyet a textilipar minden ága (a szövés,

lik ezeknek a vegyszereknek a használatát. A világ gyapot-

kötés, fonatolás, csipkekészítés) felhasznál, de alkalmas

termesztô területeinek mintegy 40–45 százalékán már

bizonyos fajta nemszôtt kelmék gyártására is, ahol nem

ilyen gyapotültetvények vannak. (Ezek elsôsorban az

fonal, hanem lappá terített szálhalmaz (ún. fátyol vagy

USA-ban, Ausztráliában és Indiában találhatók, ahol az

bunda) formájában alkalmazzák.

arány 70–80 százalék.) Ugyanakkor azonban bebizonyosodott, hogy ezek az eljárások nem hozzák meg igazán a

A pamutszálakból készült vatta pamutszálak tömegébôl

kívánt eredményt, mert például a rovarok ellen egy, a

álló háztartási, ruházati, egészségügyi és ipari célokra

növénybe "betelepített" bacillusnak kellene védenie, de a

használt puha anyag.

rovarok hozzászoknak, immunisakká válnak rá, ezért ez a
megoldás messze nem ideális. A gyapot genetikai mó-

A gyapotnövény (Gossypium) magházát burkoló finom

dosításának egy másik célja a színes gyapot létrehozása.

szôrzet szála a pamut. A gyapotszálat a textilipari szak-

Ezzel sok gyapottermesztô országban kísérleteztek ered-

nyelvben a leszedést követô, magtalanított állapotától

ményesen, amelynek eredményei a zöld, barna, kék, piros

nevezik pamutnak. A gyapot termése 4–5 rekeszbôl áll;

stb. színû pamutszálak. Színes gyapotot egyébként már

mindegyikben több mag ül. Héjának egyes sejtjei meg-

az ôsi peruiak is termesztettek, amint azt az i. e. 2500

nyúlnak, és ezekbôl alakulnak ki a röptetô gyapotszálak.

körüli idôkbôl fennmaradt textilmaradványok bizonyítják.

A tok teljes beérési ideje a helyi klimatikus viszonyoktól
függ, a keléstôl számítva 100 nap körül van. A beérett tok

A gyapot egyike a legôsibb növényeknek, amelyet az em-

felnyílik (ez az ún. kovadás), ez után szedhetôk a kibom-

beriség termel. Dél-Amerikában és Indiában több ezer

lott, szálakkal borított magvak.

évvel ezelôtt is voltak már gyapotültetvények. A Mexikóba
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érkezô spanyol hódítók az 1500-as években már találkoz-

1865) kitörésének. A háború miatt az angol és francia pa-

tak gyapotültetvényekkel és pamutszövetbôl készült

mutiparnak más beszerzési forrás után kellett néznie. A

ruhákat viselô bennszülöttekkel. Indiából az i. e. 3.

20. században kialakult a pamut világkereskedelme és ma

évezredben került át a gyapot Mezopotámiába, Egyip-

már komoly tôzsdei árucikké vált.

tomba, majd Kis-Ázsiába és Görögországba. Ismerték ezt
a növényt Kínában, Japánban és Elô-Ázsiában is. Idô-

A pamut ma is az egyik legfontosabb textilnyersanyag,

számításunk elején honosodott meg az arab országok-

amelyet elsôsorban kiváló tulajdonságainak köszönhet.

ban, onnan került Szicíliába, majd Spanyolországba. Nagy
keletje volt a pamutszöveteknek az ókori Rómában. A 13.

A pamutszálak csavarodott szalag alakúak, hosszúságuk

században genovai és velencei kereskedôk Kis-Ázsiából

5–60 mm, szélességük 10–30 mikron. Minél vékonyabb

szerezték be a pamutot, amelynek feldolgozásával elsô-

és minél hosszabb szálú a pamut, annál értékesebb. A

sorban észak-német és svájci takácsok foglalkoztak.

szokványos textilipari eljárásokkal csak a 10 mm-nél

Noha Amerika felfedezésekor Kolumbusz már találkozott

hosszabb szálak dolgozhatók fel. A pamutszál anyagának

a nyugat-indiai szigeteken a gyapottal, és késôbb a

mintegy 96 százaléka cellulóz. Ezen kívül van benne egy

spanyol hódítók küldtek is Európába a bennszülöttek által

kevés fehérje, valamint pektinek, viasz, stb. 120 °C-ig bírja

készült gyönyörû pamutszöveteket, a hódítások következ-

a hôt, ekkor sárgulni kezd, majd 150 °C-on meggyullad.

tében ez a kultúra ott lehanyatlott és csak az Amerikába

Meglehetôsen erôs, amit az ún. szakító hosszal fejeznek

bevándorolt új telepesek kezdtek gyapotot termeszteni a

ki: ez az az elméleti hosszúság, amilyen hosszú szál saját

17. században Virginiában, majd Dél-Karolinában és

súlya alatt elszakadna. A pamut szakító hossza fajtától

Georgiában. A gyapottermesztés munkaigénye és a helyi

függôen 27–54 km. (Összehasonlításul: a nylonszálé –

munkaerô hiánya miatt alakult ki a rabszolgakeres-

ugyancsak a típusától függôen – 40–60 km.)

kedelem.
A 18. századi ipari forradalom a pamutfeldolgozásban is
nagy fejlôdést eredményezett. A fonógép és az egrenálógép, majd a mechanikus szövôgép feltalálása nagy hatással volt a pamutiparra. Az angol pamutszövô ipar egyre
több nyersanyagot igényelt, mert nemcsak a hazai szükségletre termeltek, hanem exportáltak is, és ehhez a pamutot a brit gyarmatokról szerezték be. A 19. század
közepén India már nem tudta fedezni ezt a szükségletet
és annak minôsége sem volt elég jó. Ezért Amerikából importálták a jobb minôségû, ugyan-akkor a rabszolgamunka folytán olcsóbb pamutot, egyúttal ösztönözve is
az ottani termelôket újabb és újabb ültetvények létrehozására.
Míg Észak-Amerika déli államai elsôsorban gyapottermesztésre rendezkedtek be, a pamutfeldolgozó ipar

Forrás:
Magyar nagylexikon VIII. (Ff–Gyep). Fôszerk. Bárány Lászlóné.
Budapest: Magyar Nagylexikon. 1999, 918. o.

inkább az északi államokban alakult ki. A déli államok a
termelt gyapotot fôleg Angliában és Franciaországban
adták el és ezért az amerikai északi államok nem jutottak
elég nyersanyaghoz. Ez volt egyik oka az északi államok
gyôzelmével végzôdött amerikai polgárháború (1861–

Zilahi Márton: A textilipar nyersanyagai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1953
Radnóti Imre: Szálasanyagok és fonalak kézikönyve. Mûszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1967
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