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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az elkövetkezendő pár oldal a globalizációról és
folyamatairól szól. Oldalanként egy-egy témának
a rövid meghatározását olvashatod, de minden
oldalon találsz linkeket, elérhetőségeket, és ha
felkeltette az adott téma az érdeklődésedet, akkor
ezeken a weblapokon és elérhetőségeken bővebb
információkat kaphatsz szakértőktől. Továbbá
ajánljuk, hogy keresd fel a www.globlight.hu
web-oldalt, ahol a témákról érthetően írnak
szakemberek.

A globalizáció mára szitokszóvá vált, de az emberek többsége úgy emlegeti ezt a szót, hogy nem is
tudja mit jelent. A fő problémát az jelenti, hogy a
tudósok sem egyeztek még meg abban, hogy mi a
globalizáció. Az biztos, hogy egy nemzetköziesedési folyamat, aminek azt köszönhetjük, hogy lassan minden minket körülvevő termék más országból származik, és egyre inkább meg kell tanulnunk
idegen szavakat. Mára már a Magyarországon
tevékenykedő nagy cégek többsége is egy nemzetközi lánc tagja. mely a világ minden részéről
szállítja az alkatrészeket hozzánk, és a kész termékek is Berlinben, Prágában és Tokióban kerülnek a polcokra, és nem pedig Székesfehérváron
vagy mondjuk Balmazújvárosban.

GLOBALIZÁCIÓ

www.globlight.hu

FOGYASZTÓI TÁRSADALOM

A másik szitokszó mostanában a fogyasztói társadalom, és ezt a szót is mindenki úgy emlegeti,
mintha nem lenne a része ennek a körnek. De
mindez csak ámítás, mert mára mindenki a fogyasztás és a vásárlás bűvöletében él. Egyszerűen
rá vagyunk kényszerítve, hogy fogyasszunk, függünk tőle. Gondolj bele, hogy hány napig tudnál
élni tv, újságok, telefon és internet nélkül! Nem
tagadom, én körülbelül három napig bírnám jó
társaságban is. Meddig bírnád azt, ha nem mehetnél el vásárolni, vagy meginni egy jegeskávét
valamelyik trendy kávézóban. Nincs mit tenni ez
ellen, de át lehet alakítani a fogyasztásodat tudatossá, hogy amit megveszel, az ne legyen felesleges, ne legyen másokat kizsákmányoló termelésből
származó termék stb.
www.tudatosvasarlo.hu

Nagyon furcsa, hogy ma már mindenhez valamilyen energia szükséges, - megint egy példával élek
– meddig bírnád áram, gáz, víz nélkül? Két napig?
Pedig ez még megtörténhet, ha ilyen tempóban
faljuk tovább az ásványi kincseket. Manapság mindenhova autóval megyünk, mert divatos és kényelmes, úgy fűtünk, hogy közben nyitva az ablak,
van aki napi 4-5 alkalommal is zuhanyozik, és fényárban állnak a lakások. De ez nem tarthat így
örökké, és egy kis odaﬁgyeléssel csökkentheted az
energia-felhasználásodat, és még talán a számlákon is lesz nyoma. Az alapelvünk, hogy nélkülözni
nem kell, csak a felesleges pazarlást lecsökkenti, és
némi edzés után a biciklizés is jól tud esni, és még
egészséges is. Ja és persze a városi terepjáró egyébként se praktikus a magyar közlekedésben.
www.greenpeace.hu
Keresd a cselekedj! logót.

IMPORT ZÖLDSÉG
Amikor a boltban zöldséget, gyümölcsöt
vásárolsz, érdemes megnézni a származási országot. Nem kerül semmibe,
de ha egyszer végignézed, rájössz,
hogy mennyire szürreális a magyar
kereskedelem. Az egyik legigénytelenebb zöldség a hagyma, fokhagyma
és persze nálunk is tonna számra
terem, mégis sokszor a nagyobb boltokban Kínából meg Egyiptomból származó hagymák vannak a polcokon.
Ugyanez tapasztalható a paradicsommal is, hogy mikor már lehet hazai
termesztésűt kapni, akkor is árulnak
még afrikai és spanyol paradicsomot. Nem hazaﬁasságból ajánljuk,
hogy válaszd a magyart ha teheted,
hanem mert egy-egy ilyen zöldség
több ezer kilométert utazik hajóval,
ami alatt rengeteg benzint elhasznál,
a teherszállító ráadásul rengeteg kipufogógázzal szennyezi a környezetet.
www.mtvsz.hu/karbonkalkulator.
php

Az elmúlt időszak furcsa időjárása
után szerintem már kevesen merik
azt mondani, hogy Magyarországtól
távoli dolog a klímaváltozás. Az áprilisi
havazás megmutatta, hogy itt valami
nincsen teljesen rendben. Az említett
energiapazarlás miatt rengeteg káros
anyag kerül a levegőbe, amit a természet nehezen visel el. Tehát ki tudja, hogy felmelegedés vagy jégkorszak
jön-e. Egyik se lenne túl kellemes
számunkra. Tegyünk ellene valamit!
„Ezzel vége a jó híreknek, minden
vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az
embertől. És pontosan ezzel érheti el a
célját.” – Kurt Vonnegut
www.globlight.hu

KLÍMAVÁLTOZÁS

SZEMÉT
Megint egy összefüggés. Fogyasztó
társadalomban élünk írtam korábban,
megvesszük a termékeket a csillogós
csomagolásban, ami hamar a szemétre kerül, vagy éppen felhalmozunk
felesleges dolgokat, hamar megunjuk,
és megint a szemétkupacba
kerül. Ez csak azért baj, mert ez is
egy olyan dolog, aminek korlátai vannak és előbb-utóbb a szemétkupacok
elfoglalják majd a parkok, rétek, erdők
helyét is. Én azért még 20 év múlva is
az erdőbe mennék inkább kirándulni,
nem egy szeméttelepre. Nem tudom,
ti hogy vagytok vele. Arról már nem is
merek írni, hogy a házi hulladék 30%
-a komposztálható lenne. és újabb
nagy szelete újrahasznosítható. Ez is
csak egy apró áldozat…
www.gajaegyesulet.hu
www.humusz.hu

Tudtad, hogy amit megiszunk kávét, annak az árából a négernek, aki hosszú időn át megtermeli, csak aprópénz jut? Pedig így van! A pénz nagy részét a nyugati gazdaság teszi zsebre a
managment munkáért cserébe. Sokkoló az is, hogy azok a munkások, akik megtermelik a csoki
alapanyagát, azok még soha életükben nem ettek csokit, mert nincs rá pénzük. A Fair Trade egy
mozgalom, mely vállalkozási lehetőséget kínál a segélyek helyett a munkásoknak. A rendszer
lényege, hogy a munkások szövetkezetbe tömörülnek, és sorsukat maguk szervezik. Mi pedig
azt tudjuk tenni, hogy megvesszük a FT termékeket, melyekből a valódi ár jut a munkásnak is.
A termelő ezáltal magasabb jövedelemhez jut, és ez a kereskedelem nem csak felületi kezelés
ellentétben az élelmiszercsomagokkal. A mozgalom egyik fő támogatója például Chris Martin, a
Coldplay énekese. - www.fairvilag.hu

FAIR TRADE

A Föld kapacitása véges, és mi egyre
többen vagyunk a bolygónkon.
És nem az a probléma, hogy nem
férünk el, hanem vicces ezt írni,
de sok ember sok levegőt szív be,
sokat eszik, sokat fogyaszt és így
mindenből egyre kevesebb jut egyegy embernek. Jelenleg a természet
teljesen ki van zsigerelve, hiszen az
emberek az élelmiszereket tömegesen termelik, nem a minőséget ﬁgyelve. De a legnagyobb baj, hogy
azon a földrészen, ahol a legtöbb
ember születik és él, ott a legroszszabbak a körülmények és legnagyobb az éhínség. Tehát sokszor
a született gyermekek éhezve, szegényen élik le életüket. A székesfehérvári Bocs Alapítvány missziójának
azt tekinti, hogy ezen változtasson.
A weboldalukon sok érdekes cikk
olvasható a túlnépesedésről.
www.bocs.hu

NÉPESEDÉS

A Gaja Környezetvédő Egyesület irodája Székesfehérváron, a
Petőﬁ utca 5. szám alatt található. Fordulj nyugodtan az egyesülethez, ha érdekel, hogyan teheted energiatakarékossá lakásodat,
vagy ha érdekel hogyan csökkentheted a hulladékodat, vagy szívesen komposztálnál. Segítünk akkor is, ha úgy érzed, hogy valaki jogtalanul károsítja a természetet. De várunk önkéntesnek
is, ha szívesen részt vennél akcióinkban, és segítenél nekünk
a komposzt, parlagfűmentesítési és tájsebészeti kampányban.
Évente egyszer tábort is szervezünk, ahol külföldi önkéntesekkel ismerkedhetsz meg, és velük együtt dolgozhatsz a város
környezetéért.

GAJA

ÖNKÉNTES

Ha érdekel a Globalizáció Minimalban feldolgozott témák bármelyike, és szeretnéd jobban megismerni azt, vagy tenni akarsz valamit
környezetedért, akkor várjuk jelentkezésedet!
A közeljövőben több olyan projektet is tervezünk, melyek keretein
belül Székesfehérváron sokkal nagyobb nyilvánosságot teremtenénk
a témának. Szeretnénk egy olyan aktív műhelyt létrehozni, ahol ﬁatalok részvételével és ötletei alapján tennénk érthetőbbé a témát az
érdeklődők számára.
Tehát ha érdekel a globalizáció, a környezetvédelem, és van ötleted, hogyan lehetne ezt könnyen „fogyaszthatóbbá” tenni, akkor írj
nekünk az
info@globlight.hu
e-mail címre!

http://www.globlight.hu/

Globalizáció Minimal
www.globlight.hu
info@globlight.hu
Kiadja a Gaja Környezetvédő Egyesület.
Projektkoordinátor: Gárdonyi László
Szerkesztő: Silye Zoltán
Design: Kovács Milán (milanKovacs.com)
A szerkesztőség címe:
8000 Székesfehérvár Petőﬁ utca 5.
Telefon: 06/22/503-428
E-mail: info@gajaegyesulet.hu
Web: www.gajaegyesulet.hu
A kiadvány a Nemzeti Civil Alap
támogatásával jelent meg.
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