Globalūs iššūkiai:
humanitarinis darbuotojas
ar atsakingas herojus?
II DALIS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS

1 KLAUSIMAS
Ši iš Jungtinių Amerikos Valstijų kilusi tradicija jau ne vienerius metus minima ir
Lietuvoje. JAV tai diena, skirta pasiruošti didžiosioms metų šventėms, tačiau
didieji prekybos tinklai vilioja pirkėjus net kelias dienas prieš, socialiniai tinklai
reklamuoja prekes intensyviau ir pirkėjai yra skatinami masiškai pirkti prekes ir
paslaugas.
Aplinkosaugos veikėjai šią dieną įvardija kaip „agresyvią vartojimo praktiką“, o
Prancūzijoje norima šį minėjimą net uždrausti.
Apie kokią JAV tradiciją, persikėlusią ir į Europą, čia kalbama?

Globalūs
iššūkiai
2019

2 KLAUSIMAS
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2019

Kalėdinių švenčių periodu pasaulio sąvartynuose atsiduria žymiai daugiau
šiukšlių nei kitu metų periodu. Išmetama milijonai kalėdinių eglučių, jų
girliandų, kabinamų žaisliukų, taip pat vyiojamo dovanų popieriaus ir
maišelių, nenorimų dovanų bei jų plastikinių pakuočių, kurių dauguma nėra
rūšiuojama. Yra apskaičiuota, kad jei kiekviena šeima Amerikoje nors 3
dovanas įpakuotų į pakartotinai panaudotas medžiagas, būtų sutaupyta tiek
popieriaus, kiek pakaktų padengti 45,000 futbolo laukus.
Iš žemiau išvardintų būdų, kaip sutikti šventes kartu nepamirštant tausoti ir
gamtos, nurodykite neatsakingo vartojimo variantą.
A. Dovanas pakuoti į senų žurnalų puslapius, komiksus,
jau pabaigtų spalvinimo knygelių lapus.
B. Namus dekoruoti ne naujais parduotuvėje pirktais
žaisliukais, o nudažytais kankorėžiais, gilėmis, iš
panaudoto popieriaus iškarpytomis snaigėmis, etc.
C. Po švenčių tvarkant namus mesti šiukšles į tą patį
konteinerį.
D. Stengtis kuo daugiau pasidaryti pačiam: dovanoti ne
tik rankų darbo dovanas vietoj pirktinių, bet ir
pasigaminti naminių uogienių, kepti savo pyragus.

3 KLAUSIMAS
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Deforestacija ŠIOJE Pietryčių Azijos šalyje tapo grėsmingu aplinkosaugai rodikliu.
Milijonai hektarų miškų jau yra išnaikinti, kad atsirastų vietos X plantacijai. Ilgai
besitęsiančios sausros šalyje paspartina ugnies plitimą, dūmai pasiekia miestus,
susidaro smogas, pavojingas gyvybei. Oro tarša šiose teritorijose yra 4 kartus viršijanti
ribą, vyriausybės nustatytą saugumo lygiui matuoti. Dešimčių tūkstančių šios šalies
gyventojų mirtys yra sukeltos būtent oro taršos, nemažai gyvybių nusinešė ir patys
gaisrai.
Viso to priežastis yra didžiulė X paklausa visame pasaulyje. X galima rasti beveik
visur: nuo šokolado ir ledų iki muilo ir kosmetikos. ŠI šalis yra didžiausia pasaulyje X
tiekėja.
Įvardinkite ŠIĄ šalį bei nurodykite joje auginamą X.

Thenaturaleye.com
ir Treehugger.com
nuotraukos,
vaizduojančios
deforestaciją
vienoje iš ŠIOS
šalies provincijų.

4 KLAUSIMAS
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Greitoji mada (ang. Fast Fashion) yra masinė drabužių produkcija, gaminama labai
pigiai, greitai, pagal naujausias mados tendencijas. Tačiau tokie rūbai yra nekokybiški,
dažnai yra siuvami Pietryčių Azijos, Šiaurės Afrikos ar Artimųjų Rytų valstybių
nepilnamečių vaikų, kurie vietoj ėjimo į mokyklą dirba fabrikuose, gaudami vos kelis
centus už valandą.
Šį problema pirmą kartą sulaukė viso pasaulio dėmesio 2013 metais, kai Bangladeše
įgriuvo greitosios mados drabužių fabrikas ir žuvo daugiau nei 1000 žmonių, o dar
2000 liko sunkiai sužeisti. Pradėta ieškoti priežasčių, kodėl tai įvyko, kokiomis
sąlygomis dirbo žmonės. Tyrimas parodė, jog dirbantiesiems (tarp jų – vaikai, vyresnio
amžiaus žmonės) nebuvo suteiktos sąlygos, jie nebuvo apmokyti laikytis darbo saugos
reikalavimų, daugelis dirbo vergystės sąlygomis – užrakinti. Šis incidentas nuėmė šydą
nuo pasaulio akių ir pakeitė suvokimą, kaip žiūrima š mados industriją ir į atsakingą
tekstilės gamybą bei pirkimą.
Deja, greitoji mada yra populiari ir Lietuvoje, o apie vergystės sąlygomis dirbančius
drabužių gamintojus, kurių dienos atlygis svyruoja apie 1$, galvojama mažai. Iš
žemiau išvardintų populiarių drabužių parduotuvių nurodykite
NEPRIKLAUSANČIĄ “Fast Fashion”.

A. Zara
B. H&M

C. Forever 21
D. Visos šios parduotuvės priskiriamos prie Fast
Fashion

5 KLAUSIMAS
Amazonė dažnai vadinama planetos plaučiais, gaminančiais 20 proc.
deguonies Žemės atsmosferoje. Tai gyvybiškai svarbu lėtinant globalinį
atšilimą, taip pat atogrąžų miškuose gyvenančioms nesuskaičiuojamoms
gyvūnų ir augalų rūšims. Deja, šie metai Amazonės miškuose buvo
tragiški: rugpjūčio mėnesį prasidėję gaisrai pasiekė rekordinį mastą. Jie
buvo didžiausi nuo 2013 metais pradėtų Brazilijos kosmoso tyrimų centro
matavimų.

Kokia yra pagrindinė Amazonės atogrąžų miškų gaisrų priežastis?
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6 KLAUSIMAS

Tiesa ar melas?
Pagal apskaičiavimus, iki 2050-ųjų metų, pasaulio populiacija išaugs iki 9,6
milijardų žmonių. Jiems aprūpinti reikėtų tiek išteklių, kiek talpina trys planetos.
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7 KLAUSIMAS
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Šių dienų pasaulyje X yra tokia populiari prekė, kad ją įsigyti galima visose
pasaulio valstybėse, išskyrus Šiaurės Korėją. Viena sparčiausiai pasaulyje
plėtojančių rinkų – Indija – turi itin skaudžią patirtį su X. Anot Indijos politikų,
kai X pradėjo veikti ir išplito šalyje, tik 10% gyventojų kaimuose turėjo prieigą
prie geriamo vandens šaltinių, bet net 90% turėjo galimybę įsigyti X.
X gaminimui naudojamas požeminis vanduo, kurio kai kuriuose šalies
regionuose ir taip trūksta. Pavyzdžiui, Keralos valstijoje, kur ir taip vyrauja
didžiulės bei alinančios sausros, buvo įsteigta X gamykla, kuri užteršė
požeminius vandens telkinius bei išleido į orą itin daug toksinių atliekų. Iš
pražių vietiniai gyventojai nesuprato, kodėl besiprausiant jų oda ir akys
tampdavo sudirgintos ir tarsi nudegančios – ir tik gerokai vėliau suprato, jog to
priežastis buvo X gamyklos išmetamos taršos bei nuodai.
Kas yra X?

8 KLAUSIMAS
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Vien tik Jungtinėse Amerikos Valstijose kas dieną yra panaudojama ir
išmetama 500 milijonų JŲ, nors be JŲ išgyventi žmogui nebūtų jokių
problemų. JIE nuosekliai patenka į top 10 sąrašą daiktų, randamų
vandenynuose. Labiausiai jiems išpopuliarėti padėjo “išsineišimui” (ang. To
go) kultūra.
Kas yra JIE?

9 KLAUSIMAS
Ši pakavimo technologija sukurta 2010-aisiais, tuometinio 11-ečio berniuko
iš pietų Indijos - Tenith Adithyaa. Jis pamatė, kokiais milžiniškais kiekiais
išmetamas šis natūralus produktas ir sugalvojo būdą, kaip biologiškai
perdirbus šią žaliavą galima išgauti produktų pakuotes, pakeisiančias
plastikinius įpakavimus.
Kelerius metus jis tobulino savo technologiją, gilinosi, kaip išlaikyti šią
žaliavą ilgalaike, nenaudojant cheminio apdorojimo.
2014 metais Tenith Adithyaa gavo savo pirmąjį tarptautinį apdovanojimą
už šią technologiją.
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Iš kokios žaliavos gaminamos šios ekologiškos pakuotės, taip
sparčiai plintančios Pietryčių Azijoje?

Nuotraukoje vaizduojamas
Tenith Adithyaa kartu su
savo gautais
apdovanojimais

10 KLAUSIMAS

Lietuvoje per metus sunaudojama virš 40 mln. vienkartinių puodelių, o
daugiau nei pusė (57,6 proc.) gyventojų mano, kad popieriniai vienkartiniai
puodeliai yra perdirbami.
Į kurį konteinerį reikia mesti vienkartinį kavos puodelį?
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A. Komunalinių atliekų konteinerį
B. Popieriaus konteinerį
C. Plastiko konteinerį

11 KLAUSIMAS
Žemės pereikvojimo diena – diena metuose, kai žmonija išeikvoja daugiau
vandens, dirvožemio ir oro išteklių nei Žemė gali pagaminti per vienerius
metus. Žmonija nuo tos dienos pradeda gyventi „į skolą“. Kuri diena žymi
pereikvojimą šiais metais?
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A.
B.
C.
D.

Balandžio 30
Liepos 29
Spalio 12
Gruodžio 12

12 KLAUSIMAS
Maisto švaistymo (ang. Food waste) problemos nesukoordinavimas yra viena
esminių kliūčių kovojant su badu bei pasauliniu maisto saugumu. Jungtinių tautų
maisto ir agrikultūros organizacija (toliau JT MAO) pabrėžia, kad jei nors ketvirtis
išvaistomo maisto būtų išsaugota, to pakaktų pavalgydinti 870 milijonų žmonių.
Pagal JT MAO duomenis, ekonomiškai pažengusios šalys išvaisto beveik tiek pat
maisto (222 mln. tonų) kiek visa grynoji maisto produkcija sub-Saharos Afrikoje.
(230 mln. tonų)
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Kuri iš žemiau išvardintų šalių, JT MAO 2017 m. duomenimis, išvaistė
daugiausia maisto?
A. Australija
B. Kinija
C. Indija
D. Kanada

ATSAKYMAI
Globalūs
iššūkiai
2019

1 KLAUSIMAS
Ši iš Jungtinių Amerikos Valstijų kilusi tradicija jau ne vienerius metus minima ir Lietuvoje.
JAV tai diena, skirta pasiruošti didžiosioms metų šventėms, tačiau didieji prekybos tinklai
vilioja pirkėjus net kelias dienas prieš, socialiniai tinklai reklamuoja prekes intensyviau ir
pirkėjai yra skatinami masiškai pirkti prekes ir paslaugas.
Aplinkosaugos veikėjai šią dieną įvardija kaip „agresyvią vartojimo praktiką“, o Prancūzijoje
norima šį minėjimą net uždrausti.

Apie kokią JAV tradiciją, persikėlusią ir į Europą, čia kalbama?
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Teisingas atsakymas: ”Juodąjį penktadienį” (ang. Black Friday)

2 KLAUSIMAS
Kalėdinių švenčių periodu pasaulio sąvartynuose atsiduria žymiai daugiau šiukšlių nei kitu metų periodu.
Išmetama milijonai kalėdinių eglučių, jų girliandų, kabinamų žaisliukų, taip pat vyiojamo dovanų popieriaus ir
maišelių, nenorimų dovanų bei jų plastikinių pakuočių, kurių dauguma nėra rūšiuojama. Yra apskaičiuota, kad
jei kiekviena šeima Amerikoje nors 3 dovanas įpakuotų į pakartotinai panaudotas medžiagas, būtų sutaupyta
tiek popieriaus, kiek pakaktų padengti 45,000 futbolo laukus.
Iš žemiau išvardintų būdų, kaip sutikti šventes kartu nepamirštant tausoti ir gamtos,
nurodykite neatsakingo vartojimo variantą.

Teisingas atsakymas: C.
A.
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Dovanas pakuoti į senų žurnalų
puslapius, komiksus, jau pabaigtų
spalvinimo knygelių lapus.
B. Namus dekoruoti ne naujais
parduotuvėje pirktais žaisliukais, o
nudažytais kankorėžiais, gilėmis, iš
panaudoto popieriaus iškarpytomis
snaigėmis, etc.
C. Po švenčių tvarkant namus
mesti šiukšles į tą patį
konteinerį.
D. Stengtis kuo daugiau pasidaryti
pačiam: dovanoti ne tik rankų darbo
dovanas vietoj pirktinių, bet ir
pasigaminti naminių uogienių, kepti
savo pyragus.

3 KLAUSIMAS

Deforestacija ŠIOJE Pietryčių Azijos šalyje tapo grėsmingu aplinkosaugai rodikliu. Milijonai
hektarų atogrąžų miškų jau yra išnaikinti, kad atsirastų vietos X plantacijai. Ilgai besitęsiančios
sausros šalyje paspartina ugnies plitimą, dūmai pasiekia miestus, susidaro smogas, pavojingas
gyvybei. Oro tarša šiose teritorijose yra 4 kartus viršijanti ribą, vyriausybės nustatytą saugumo
lygiui matuoti. Dešimčių tūkstančių šios šalies gyventojų mirtys yra sukeltos būtent oro taršos,
nemažai gyvybių nusinešė ir patys gaisrai.
Viso to priežastis yra didžiulė X paklausa visame pasaulyje. X galima rasti beveik visur: nuo
šokolado ir ledų iki muilo ir kosmetikos. ŠI šalis yra didžiausia pasaulyje X tiekėja.

Įvardinkite ŠIĄ šalį bei nurodykite joje auginamą X.
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Teisingas atsakymas: Indonezijoje
gaminamas palmių aliejus.
2018 – 2019 m. palmių aliejaus gavyba sparčiai
išaugo – pagaminta apie 73 mln. tonų palmių
aliejaus. Numatoma, kad iki 2020 m. palmių aliejaus
vartojimas išaugs beveik 70 proc. ir jei nebus apribota
šio produkto paklausa, dar 17 mln. hektarų bus
išnaikinta ir paverta palmių aliejaus plantacijomis.

4 KLAUSIMAS
Greitoji mada (ang. Fast Fashion) yra masinė drabužių produkcija, gaminama labai pigiai, greitai, pagal
naujausias mados tendencijas. Tačiau tokie rūbai yra nekokybiški, dažnai yra siuvami Pietryčių Azijos, Šiaurės
Afrikos ar Artimųjų Rytų valstybių nepilnamečių vaikų, kurie vietoj ėjimo į mokyklą dirba fabrikuose, gaudami
vos kelis centus už valandą.
Šį problema pirmą kartą sulaukė viso pasaulio dėmesio 2013 metais, kai Bangladeše įgriuvo greitosios mados
drabužių fabrikas ir žuvo daugiau nei 1000 žmonių, o dar 2000 liko sunkiai sužeisti. Pradėta ieškoti priežasčių,
kodėl tai įvyko, kokiomis sąlygomis dirbo žmonės. Tyrimas parodė, jog dirbantiesiems (tarp jų – vaikai, vyresnio
amžiaus žmonės) nebuvo suteiktos sąlygos, jie nebuvo apmokyti laikytis darbo saugos reikalavimų, daugelis dirbo
vergystės sąlygomis – užrakinti. Šis incidentas nuėmė šydą nuo pasaulio akių ir pakeitė suvokimą, kaip žiūrima š
mados industriją ir į atsakingą tekstilės gamybą bei pirkimą.
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Deja, greitoji mada yra populiari ir Lietuvoje, o apie vergystės sąlygomis dirbančius drabužių gamintojus,
kurių dienos atlygis svyruoja apie 1$, galvojama mažai. Iš žemiau išvardintų populiarių drabužių
parduotuvių nurodykite NEPRIKLAUSANČIĄ “Fast Fashion”.

Teisingas atsakymas: D.

A. Zara
B. H&M
C. C. Forever 21
D. Visos šios parduotuvės
priskiriamos
prie
Fast
Fashion

5 KLAUSIMAS
Amazonė dažnai vadinama planetos plaučiais, gaminančiais 20 proc. deguonies
Žemės atsmosferoje. Tai gyvybiškai svarbu lėtinant globalinį atšilimą, taip pat
atogrąžų miškuose gyvenančioms nesuskaičiuojamoms gyvūnų ir augalų rūšims.
Deja, šie metai Amazonės miškuose buvo tragiški: rugpjūčio mėnesį prasidėję
gaisrai pasiekė rekordinį mastą. Jie buvo didžiausi nuo 2013 metais pradėtų
Brazilijos kosmoso tyrimų centro matavimų.
Kokia yra pagrindinė Amazonės atogrąžų miškų gaisrų priežastis?
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Teisingas atsakymas:
Aplinkosaugos organizacijos ir tyrinėtojai
teigia, kad dėl Brazilijos atogrąžų miškuose
liepsnojančių gaisrų kalti ne kas kitas, o
galvijų ir medienos ruošos darbuotojai,
siekiantys „išvalyti žemę“ ir paruošti ją
naudojimui.

6 KLAUSIMAS
Tiesa ar melas?
Pagal apskaičiavimus, iki 2050-ųjų metų, pasaulio populiacija išaugs iki 9,6
milijardų žmonių. Jiems aprūpinti reikėtų tiek išteklių, kiek talpina trys planetos.

Teisingas atsakymas: tiesa.
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7 KLAUSIMAS

Šių dienų pasaulyje X yra tokia populiari prekė, kad ją įsigyti galima visose pasaulio valstybėse,
išskyrus Šiaurės Korėją. Viena sparčiausiai pasaulyje plėtojančių rinkų – Indija – turi itin skaudžią
patirtį su X. Anot Indijos politikų, kai X pradėjo veikti ir išplito šalyje, tik 10% gyventojų kaimuose
turėjo prieigą prie geriamo vandens šaltinių, bet net 90% turėjo galimybę įsigyti X.
X gaminimui naudojamas požeminis vanduo, kurio kai kuriuose šalies regionuose ir taip trūksta.
Pavyzdžiui, Keralos valstijoje, kur ir taip vyrauja didžiulės bei alinančios sausros, buvo įsteigta X
gamykla, kuri užteršė požeminius vandens telkinius bei išleido į orą itin daug toksinių atliekų. Iš
pražių vietiniai gyventojai nesuprato, kodėl besiprausiant jų oda ir akys tampdavo sudirgintos ir
tarsi nudegančios – ir tik gerokai vėliau suprato, jog to priežastis buvo X gamyklos išmetamos
taršos bei nuodai.
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Kas yra X?

Teisingas atsakymas: Coca Cola

8 KLAUSIMAS

Vien tik Jungtinėse Amerikos Valstijose kas dieną yra panaudojama ir
išmetama 500 milijonų JŲ, nors be JŲ išgyventi žmogui nebūtų jokių
problemų. JIE nuosekliai patenka į top 10 sąrašą daiktų, randamų
vandenynuose. Labiausiai jiems išpopuliarėti padėjo išsinešimui (ang. To go)
kultūra.
Kas yra JIE?
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Teisingas atsakymas: plastikiniai
šiaudeliai.

9 KLAUSIMAS
Ši pakavimo technologija sukurta 2010-aisiais, tuometinio 11-ečio berniuko iš pietų Indijos Tenith Adithyaa. Jis pamatė, kokiais milžiniškais kiekiais išmetamas šis natūralus produktas ir
sugalvojo būdą, kaip biologiškai perdirbus šią žaliavą galima išgauti produktų pakuotes,
pakeisiančias plastikinius įpakavimus.
Kelerius metus jis tobulino savo technologiją, gilinosi, kaip išlaikyti šią žaliavą ilgalaike,
nenaudojant cheminio apdorojimo.
2014 metais Tenith Adithyaa gavo savo pirmąjį tarptautinį apdovanojimą už šią technologiją.
Iš kokios žaliavos gaminamos šios ekologiškos pakuotės, taip sparčiai plintančios
Pietryčių Azijoje?

Teisingas atsakymas: iš bananų lapų.
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Nuotraukoje vaizduojamas Tenith Adithyaa
kartu su savo gautais apdovanojimais

10 KLAUSIMAS
Lietuvoje per metus sunaudojama virš 40 mln. vienkartinių puodelių, o daugiau nei pusė (57,6
proc.) gyventojų mano, kad popieriniai vienkartiniai puodeliai perdirbami.
Į kurį konteinerį reikia mesti vienkartinį kavos puodelį?
A. Komunalinių atliekų konteinerį
B. Popieriaus konteinerį
C. Plastiko konteinerį
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Teisingas atsakymas: A.
Vienkartinis puodelis sudarytas iš 95 proc.
popieriaus, 5 proc. polietileno sluoksnio (dengto iš
vidaus). Būtent polietileno sluoksnis ir yra kliūtis
perdirbimui, nes apsunkina popierinio puodelio
išplaušinimą.

11 KLAUSIMAS
Žemės pereikvojimo diena – diena metuose, kai žmonija išeikvoja daugiau
vandens, dirvožemio ir oro išteklių nei Žemė gali pagaminti per vienerius
metus. Žmonija nuo tos dienos pradeda gyventi „į skolą“. Kuri diena žymi
pereikvojimą šiais metais?
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A. Balandžio 30
B. Liepos 29
C. Spalio 12
D. Gruodžio 12
Teisingas atsakymas: B.

12 KLAUSIMAS
Maisto švaistymo (ang. Food waste) problemos nesukoordinavimas yra viena esminių
kliūčių kovojant su badu bei pasauliniu maisto saugumu. Jungtinių tautų maisto ir
agrikultūros organizacija (toliau JT MAO) pabrėžia, kad jei nors ketvirtis išvaistomo maisto
būtų išsaugota, to pakaktų pavalgydinti 870 milijonų žmonių. Pagal JT MAO duomenis,
ekonomiškai pažengusios šalys išvaisto beveik tiek pat maisto (222 mln. tonų) kiek visa
grynoji maisto produkcija sub-Saharos Afrikoje. (230 mln. tonų)
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Kuri iš žemiau išvardintų šalių, JT MAO 2017 m. duomenimis, išvaistė daugiausia maisto?
A. Australija
B. Kinija
C. Indija
D. Kanada

Teisingas atsakymas: A.
Pagal JT MAO 2017 m. duomenis, daugiausia maisto išvaistė Australija net 261 kg žmogui! Kanadoje išmetama maisto 123 kg žmogui. Tuo metu
Indijoje šis skaičius siekia 51 kg žmogui, o Kinijoje 44 kg.
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