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Глобализацията е процесът на 
нарастване на икономическите, 
социални, технически, полити-
чески и културни взаимовръзки 
и отношения между отделните 
страни, организации и хора. Той е 
свързан с глобално разпростране-
ние и взаимопроникване на идеи, 
капитали, технологии и елементи на 
културата. 
Докато поддръжниците на глобали-
зацията я разглеждат като фактор 
за стопанското развитие в световен 
мащаб, нейните противници смятат, 
че тя е причина за икономически 
и екологични вреди. Исторически, 
глобализацията започва преди 
около 500 години, когато империите 
на Запада започват да колонизират 
Новия свят. Основната цел е набавя-
не на първични суровини, основно 
природни богатства.
Глобалния Север срещу Глобалния 

Глобализация
Юг. Границите между тъй нарече-
ните страни от Глобалния Север 
и Глобалния Юг не са стриктно дефи-
нирани, като под Глобален Север 
се разбират държавите от Северна 
Америка, Западна Европа и някои 
страни от Източна Азия, а Глобал-
ният Юг са държавите от Африка, 
Латинска Америка и развиващите 
се азиатски страни. Една четвърт от 
световното население живее в Севе-
ра, но по отношение на световната 
икономика, Северните страни кон-
тролират 4/5 от глобалните приходи. 
Същевременно, в Глобалния Юг жи-
вее 3/4 от световното население, но 
то разполага с едва 1/5 от световните 
приходи. Южните страни продъл-
жават да са основно снабдител на 
суровини и на нископлатен труд за 
Севера, докато 90% от световното 
производство е собственост на или 
се намира в Глобалния Север. 
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Внимание, реклама! Превръща-
нето на продуктите в брандове 
измени социалното и културното 
им значение: закупената стока 
вече не е просто функционален 
предмет с определено предназна-
чение, той е символ на социален 
статус и щастие, начин за самооп-
ределяне и себеизразяване. В този 
смисъл, рекламата отдавна не е 
само средство за информиране на 
обществото за нови продукти, а 
инструмент за въздействие върху 
потребителите, който често пречи 
на разумния избор.
 
Ти си на ход! 
Информирай се за събитията около 
теб!  Светът е необятно голям и ин-
тересен – разширявай хоризонтите 
си, общувай с непознати, търси 
винаги истината от поне 3 гледни 
точки. В ерата на информацията, 
знанието е твоята сила.
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Маркетингът обозначава на-
чините на комуникация между 
компаниите и потребителите – той 
е адаптацията на рекламните дей-
ности и употреба на институции 
(като известни личности и имена 
на организации) с цел внушава-
нето на поведенческа промяна у 
потребителя за краткосрочен или 
дългосрочен период. 
Заблуждаващият маркетинг е 
употребата на грешна или под-
веждаща информация в рекламата 
и некоректно представяне на 
продукта с цел продажби. Той е 
резултат от желанието на компа-
ниите за лесни доходи, без да се съ-
блюдават условията за честна игра 
спрямо потребителя и конкурен-

заблуждаващ  
маркетинГ 

тите. Следствията в икономическо 
отношение са, че фирмата, при-
лагаща заблуждаващ маркетинг, 
забогатява за сметка на качеството 
на продукта, а по-малко средства 
отиват за суровини, изработка на 
продукта и заплати. 
Заблуждаващият маркетинг 
ползва разнообразни методи – 
такси и комисионни, които често 
не са упоменати в рекламираната 
цена, манипулиране на стандар-
тите, така че потребителят да не 
може да се ориентира правилно, 
промоционални цени за изчерпани 
или силно ограничени количества 
стоки и др. „Ангелското опраш-
ване”, например, е процес, при 
който дадена съставка (витамин), 
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смятана за полезна в адекватно 
количество, е добавена към продукт 
в незначително количество, което 
не носи полза на потребителя. 
Продуктът обаче се промотира като 
полезен за здравето. Много термини 
също така имат значения, които не 
са законово уредени, което води до 
злоупотреба с тях. Терминът “нату-
рален” няма законова дефиниция, 
когато се отнася до хранителни 
продукти, а етикетът “all-natural” е 
по същество безсмислен, тъй като 
всички продукти произлизат от 
природата, т.е. са натурални, така 
или иначе. С етикета лайт (light) 
също се злоупотребява, като за 
хранителни продукти му се придава 
значение на нискокалоричен, с 
ниско съдържание на захари, въгле-
хидрати, сол и дори оцветители, а 
тютюневите компании дълги години 
използват термините лайт, ултра 
лайт, за да внушат, че продуктите, 

които обозначават, имат по-малко 
вредни ефекти върху здравето. 

Кой печели от това всъщност? Не 
и потребителите. Заблуждаващият 
маркетинг кара хората да се стремят 
към нечия чужда идея за перфект-
ност, като по този начин игнори-
рат собствените си потребности. 
Рекламодателят днес е авторитет, 
който задава начина на поведение 
сред масовото общество. Сериозен 
проблем с рекламата е изкуственото 
създаване на потребности – когато 
рекламите ни внушават, че не сме 
щастливи и обичани, докато не си 
закупим най-новата сокоизтисквач-
ка...примерно. Всички знаем обаче, 
че не материалните вещи са тези, 
които изпълват живота със смисъл и 
радост – те по-скоро харчат парите, 
времето и вниманието ни, което 
можем да отдадем на любими хора 
или занимания.
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А най-сериозната загуба за фирмите, 
които използват заблуждаващ 
маркетинг, е техният имидж, защото 
гневният клиент винаги споделя 
разочарованието си.

Ти си на ход! 
Смени канала: най-лесно и очевид-
но е да започнем да се „пазим“ от ре-
кламите – те са навсякъде в пълния 
смисъл на думата и игнорирането 
им е най-естественият начин за 
справяне. Важно е да упражняваме 
критическото си мислене и по-скоро 
скептицизмът и да се опитаме да 
преценим дали въпросният продукт 
наистина е толкова добър, колкото 
е описан. Носи ли ползите, които 
му се приписват, и това наистина 
ли са ползи? Как досега сме оцелели 
без него? Би ли направил живота ни 
по-добър наистина? 

Кафето, познато още като
“черното злато”
Традиционно, кафето се отглежда 
в сенчести кафени плантации – 
селскостопанско-горски системи, в 
които то расте съвместно с дървесни 
видове, какао и други културни 
растения. Сенчестите плантации 
благоприятстват запазването на 
природните ресурси и биоразно-
образието, намаляват емисиите 
от парникови газове, увеличават 
устойчивостта на екосистемите и 
стабилността на производството на 
кафе, влияят положително върху 
размера и качествата на кафето. 
Днес над 2,25 милиарда чаши се кон-
сумират всеки ден, a 2/3 от реколтата 
се отглежда интензивно на слънце, 
на обща земеделска площ от повече 
от 110 000 кв. км. Това прави кафето 
втората най-разпространена стока 
след петрола. 

кафе
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Как се отразява нарастващото по-
требление и производство на кафе 
на глобализирания свят?
Основните производители на кафе 
са малки семейни ферми от разви-
ващите се страни на Глобалния Юг, 
докато най-големите производители 
на пакетирано кафе се намират в 
Глобалния Север, тъй като те разпо-
лагат с необходимите технологии и 
финансови ресурси за преработка 
и пакетиране на кафето. Именно 
за Севера остава и основната част 
от печалбата, а малките произво-
дители и работниците в кафените 
плантации все по-често получават 
заплащане, което е под абсолютния 
праг на бедността. 
Същевременно, слънчевите план-
тации имат сериозни екологични 
недостатъци, свързани с употребата 
на силни  химични вещества за рас-

тителна защита (пестициди), обез-
лесяване на огромни горски площи, 
намаляване на видовото биоразно-
образие с до над 90% спрямо това 
в сенчестите кафени плантации. 
Големи са и количествата отпадъци, 
които съпътстват процеса на произ-
водство на кафе. До 1200 литра вода 
се изразходват за обработката на 100 
кг. торба с кафени плодове, от която 
се получават само около 7 кг. готови 
за износ кафени зърна. 

Ти си на ход! 
Важно е какво консумираш: цени 
себе си и своята сутрешна чаша кафе 
и избирай информирано!

Ако смяташ, че нещата трябва 
да се променят – бъди активен и 
заеми позиция!
Начин за намаляване на пестици-
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Сенчеста плантация за отглеждане на кафе

дите в сутрешната ти напитка e 
традиционното сенчесто отглеждане 
– само 2% от кафето на световния 
пазар обаче идва от наистина сен-
чести кафени плантации.

Друга алтернатива за преодоляване 
на изброените проблеми предоста-
вят редица сертифициращи органи-
зации, чиято мисия е да насърчават 
устойчивото отглеждане на кафе без 

използване на пестициди, със спра-
ведливо заплащане на работниците 
при безопасни условия на труд. Въ-
преки че не съществува сертификат, 
гарантиращ цялостно решаване на 
всички проблеми в кафената индус-
трия, много производители на кафе 
сертифицират продукцията си при 
няколко допълващи се сертифици-
ращи организации.
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които е добре да знаем

Органично земеделие  
и животновъдство 

в ЕС

Bio -  сертификатът за биологично 
земеделие на Европейския съюз 
важи за селскостопански фермери и 
гарантира използването на сортове, 
които не са продукт на генетичното 
инженерство, насадени в серти-
фицирани обработваеми площи, 
чисти от химическо замърсяване. 
Фермерите също така използват 
само естествени методи за борба с 
вредителите, като следват стрикт-
ни ограничения за употребата на 
пестициди, торове или антибиотици 
при животните.

Bird Friendly (Smithsonian 
Migratory Bird Center) – Приятели 
на птиците (Центъра за миграция на 
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ят сертификат за истинско „сенчесто 
отглеждане“ на кафе, разработен от 
еколози от Центъра за миграция на 
птици „Смитсониян“. Критериите за 
този сертификат включват минимум 
40% сенчеста покривка в плантации-
те с височина поне 12 м., наличие на 
11 дървесни вида в плантациите за 
сенчесто отглеждане. Плантацията 
трябва да притежава и сертификат за 
биологично отглеждане на кафе.

Rainforest Alliance – Съюз на 
дъждовните гори е неправител-
ствена организация, която развива 
програми и стандарти за устойчиво 
производство в различни направле-
ния. По програмата им за устойчиво 
земеделие могат да се сертифицират 
множество култури, включително 
кафе. Това не е сертификат, насочен 
само към опазване на околната 
среда, а покрива освен многобройни 
екологични въпроси, така и въпроси, 
касаещи местните общности, тех-
ните взаимовръзки и справедливо 
отношение към работниците. 

Fair Trade – Движението за спра-
ведлива търговия се посвещава на 
борбата с бедността, като се стреми 
да осигури по-голяма справедливост 
в международната търговия. Освен 
кафе, организацията сертифи-
цира множество други продукти. 
Получаването на сертификат за 
справедлива търговия е достъпно 
само за демократично организирани 
кооперативи от малки производи-
тели, но не и от еднолични ферми, 
или ферми, които използват наемен 
труд. 
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UTZ (Universal Trade Zone) Certified 
– Сертификатът на Световната тър-
говска зона е предназначен за раз-
лична селскостопанска продукция, 
включително и кафе. Организацията 
набляга на прозрачността и про-
следимостта в търговската верига, 
веригата на доставки и ефикасното 
управление на фермите, в което се 
включва превенция на почвената 
ерозия, намаляване на употребата 
на водни запаси и замърсяване на 
водите, отговорно използване на 
химически вещества и защита на 
хабитатите.

шоколад  
Шоколадът е любимият десерт на 
съвременния човек. Но дали е така 
навсякъде?
Европа наистина обича шоколад (не 
само кафе): тук се намират петте 
държави с най-голямо потребление 
на шоколадови изделия в света: 
Англия, Франция, Германия, Италия 
и Испания. Откъде обаче идва 
шоколадът?
Основната съставка на шоколада 
е какаото. Поради непрекъснато 
нарастващото му търсене, неговото 
отглеждане и търговия са придоби-
ли влияние освен върху световната 
икономика, също така и върху окол-
ната среда и социалното развитие, 
основно в страните производители в 
Африка и Латинска Америка. 

Тъмната страна на шоколада 
Докато големите компании се 
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състезават за все по-високи пазарни 
дялове и печалби, милиони произ-
водители на какао плащат цената 
за тези печалби, като получават все 
по-малки дялове от приходите от 
продажба на какаото. Земеделците, 
отглеждащи какао днес получават 
около 6% от цената, която потреби-
телите в по-богатите страни плащат 
за шоколада. Това често се равнява 
на по-малко от 1,25 долара на ден, 
което е под абсолютния праг на 
бедността. За сравнение, през 1980 
г. този дял е бил почти 3 пъти повече 
- 16%. 
Едновременно с разрастването на 
шоколадовата индустрия нараства и 
търсенето на евтини суровини, в т.ч. 
и какао. За да поддържат конку-
рентните цени на своята продукция, 
земеделците често прибягват до 
използването на токсични пестици-

ди и детски труд. Кот д‘Ивоар е една 
от най-големите производителки на 
какао в света и по данни на Държав-
ния департамент на САЩ в какаовата 
индустрия там са заети над 109 000 
деца, около 10 000 от които са жерт-
ва на трафик на хора или поробване. 
С приходите си от десетки мили-
арди долари от производството на 
шоколад, големите компании имат 
властта да прекратят използването 
на детския труд и робството в секто-
ра, като заплащат на земеделските 
производители справедливи цени за 
тяхната продукция...
 
Ти си на ход! 
Информираният ти избор е важен и 
тук – пазарувайки, ти решаваш кои 
практики насърчаваш и коя компа-
ния да остане на пазара. 
Съществуват много и разнообразни 
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етикети и сертификати за шокола-
довите продукти, които гарантират 
екологосъобразно отглеждане на 
какаото или справедливо запла-
щане на работниците в какаовите 
плантации (напр. Движението за 
справедлива търговия или Съюза 
на дъждовните гори  – виж “Кафе“ 
по-горе). Продукцията на сертифи-
циран шоколад постепенно нараства 
в световен  мащаб: от 2% от светов-
ните продажби на шоколад през 2009 
г. до близо 16% през 2015 г. Повечето 
големи компании, произвеждащи 
шоколад са се ангажирали да пре-
минат към напълно сертифицирана 
продукция до 2020 г. Сертифици-
рането на какаото носи предимства 
като по-добро качество на реколтата 
и по-добро заплащане на земеделци-
те, но все още нито един сертификат 
не може да гарантира, че шокола-
дът е направен без използването 
на експлоатиран труд в какаовите 
плантации. 

месо 
През последните 50 години светов-
ното месопроизводство се е увели-
чило 4 пъти – от 78 милиона тона 
през 1963 година до 311,6  милиона 
тона, по данни на Организацията 
по прехрана и земеделие към ООН 
(FAO) за 2014 година. Очаква се тази 
тенденция да се задържи, предвид 
нарастващата средна градска класа 
и повишаването на доходите в раз-
виващите се икономики, които ще 
се адаптират към, така наречената, 
западна диета.
 
В България консумацията на месо 
на лице от домакинство възлиза на 
32 кг годишно, като прогнозата е тя 
да нарасне до над 38 кг към 2020 г. 
Увеличено търсене има при всички 
групи потребители, макар и с раз-
лични темпове – домакинства, сек-
тор „Услуги” (ресторанти, хотели) и 
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Отглеждането на животни за месо 
в съвременния свят отдавна е 
интензивен индустриален процес с 
екологични, социални и здравослов-
ни последствия...а 10-те най-големи 
компании, производители на месо, 
според продажбите им за 2011-2013 
година са със седалища само в 6 
държави: Бразилия, САЩ, Холандия, 
Япония, Дания, Китай.

Индустриалното животновъдство:

• Е един от основните стрес 
фактори за екосистемите и 
основна причина за загубата 

на биоразнообразие.
• Е вредно за човешкото 

здраве: поради лошите 
индустриални условия, в които 
животните се отглеждат, и 
неестествения им фураж, те 
често заболяват, вследствие 
на което биват третирани с 
антибиотици. Често срещано 
е добавянето на хормони към 
диетата на животните, с цел 
по-бързото им угояване, като 
и двете практики увреждат 
човешкото здраве.

• Води до обезлесяване, 
заради изсичането на гори 
за отглеждане на фураж и 
в следствие на свръх-паша 
от страна на животните. 
Превръщането на гори в 
обработваема земя и в пасища  
е катастрофално за глобалното 
биоразнообразие и опазването 
на климата, а интензивното 
монокултурно земеделие, 
каквото е фуражното, и 
използването на ГМО увреждат 
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плодородието на почвата. 
1/3 от обработваемата земя 
на света се ползва за фураж, 
а 3,4 милиарда хектара или 
306 Българии от обезледената 
земна повърхност са пасища за 
животновъдство.

• Повишава парниковите 
газове: 18% от емисиите 
от парникови газове са от 
животновъдство – превърнато 
в CO2 емисии, този процент 
е по-висок от емисиите 
от транспорт. Останалите 
процеси в животновъдството 
– производство на фураж, 
транспортиране на продукция, 
хранителни отпадъци и 
други – допълнително 
увеличават вредните 
емисии. Обезлесяването 
на тропическите гори за 

фураж пък означава по-
малко абсорбиран СО2 от 
атмосферата.

• Има и голям воден 
отпечатък: продуктите от 
животински произход имат 
по-голям воден отпечатък 
от растителни продукти. За 
сравнение за производството 
на 1 килограм свинско са 
необходими 5 988 литра 
вода, докато за 1 килограм 
зеленчуци са необходими 322 
литра вода. 

ГМО?
• Генно модифицираната 

соя (ГМО-соя) е основен 
заместител (фураж) на 
естествената храна за 
отглежданите животни.

• Бразилия е вторият по 
големина производител на соя 
след САЩ, а най-влиятелната 
компания на пазара на соя за 
фураж, която функционира 
в Бразилия, Cargill, е 
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– а не бразилска собственост.

• Именно веригите за бързо 
хранене използват соята 
за фураж за животните си, 
като оправдават изсичането 
на тропическите гори за 
производството на соя 
с голямото търсене на 
продуктите им на пазара.

Ти си на ход! 
Kонсумацията на по-малко месо е 
един от сигурните начини да нама-
лиш негативните ефекти. 
Вегетарианският начин на хранене е 
причина за 2 пъти по-малко емисии 
от парникови газове за 2000 калории 
(необходимите ти за деня).
Търси месо, произведено чрез па-
сищно животновъдство от местни за 
теб производители. Интересувай се 
кой произвежда храната ти, защото 
той влияе и на здравето ти!

Хранителни                              
отпадъци 

Според Организацията по прехрана 
и земеделие към ООН (FAO), 32% от 
цялото количество произведена хра-
на в света се губи или изхвърля. Това 
означава, че една трета от храната, 
предназначена за консумация от 
човека, завършва гниеща в контей-
нери на потребители и търговци на 
дребно, или бива разваляна заради 
лошо транспортиране или събиране 
на реколтата. 
Има два термина по отношение на 
хранителните отпадъци: загубена 
храна (food loss) и изхвърлена храна 
(food waste). Загубената храна (food 
loss) e годна за консумация храна, 
която поради разваляне, разливане, 
разпадане или по други причини, се 
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губи, преди да стигне до потребите-
ля. Загубата на храна се случва през 
етапите на веригата за доставки 
– производство, прибиране на 
реколтата, обработка, съхранение 
и транспорт. Загубата на храна, 
която се случва накрая на веригата 
за доставки (в етапите търговия и 
потребление), се нарича изхвърле-
на храна (food waste), тъй като се 
дължи основно на поведението 
на търговците и потребителите в 
резултат на небрежно отношение 
или съзнателно решение. Изхвър-
лената храна е с добро качество и 
е предназначена за консумация от 
човека, но не бива консумирана, 
тъй като се изхвърля преди или след 
като се развали. 
Храната, която е изгубена или из-
хвърлена:

• заема близо 30% от общата 
площ на земеделска земя 
в света напразно – площ с 

размерите на Китай;
• консумира около една четвърт 

от всички води, използвани в 
селското стопанство;

• е отговорна за около 8% 
от глобалните емисии на 
парникови газове, заради 
разлагането на храната в 
депата за отпадъци;

• е с въглероден отпечатък от 
3,3 гигатона CO2 - ако тези 
емисии принадлежаха на 
държава, то тя щеше да бъде 
третият най-голям източник 
на въглеродни емисии в света 
след САЩ и Китай;

• причинява икономически 
загуби на стойност около 940 
милиарда долара на година;

• изостря продоволствената 
несигурност и 
недохранването на 
световното население. 

По света и у нас: оценките наОрга-
низацията по прехрана и земеделие 
към ООН (FAO) от 2013 г. показват, 
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от населението в Европа и Северна 
Америка са 95-115 кг. за година, 
докато в Африка на юг от Сахара и 
Южна/Югоизточна Азия те са 6-11 кг. 
на година. Над 670 хил. тона годна 
за консумиране храна се изхвърля 
само за една година в България. Ко-
личество, което се равнява на близо 
2,2 милиарда порции от по 300 грама 
или от което се падат по 90-100 
килограма на глава от населението. 
Домакинствата изхвърлят 40% от 
тази храна. В същото време над 1,5 
млн. българи живеят под или на 
прага на бедността, като поне 
400000 от тях са деца.
Но защо се случва така? Докато в 
по-бедните страни недостигът на 
храни е породен от неефективните 
методи за прибиране, съхранение и 
транспорт на реколтите, в богати-
те държави най-големи загуби се 
регистрират в края на веригата – при 
потребителите. 

Ти си на ход! 
Прави всеки свой избор осъзнато. 
Нищо на планетата ни не е еднократ-
но, всичко се завърта в цикъл и енер-
гията никога не се губи. Не бъди и ти 
с „еднократен“ начин на мислене!
Съхранявай храната по правилния 
начин – информирай се как се съхра-
няват плодове, зеленчуци, зърнени 
и млечни продукти и това ще ти 
помогне да запазиш храната свежа 
и вкусна за по-дълго време. Печели 
околната среда, печели и твоят джоб.
Планирай покупките си – така ще 
намалиш спонтанното пазаруване 
на храни, от които нямаш нужда или 
не можеш да изконсумираш.
Оползотворявай храната си мак-
симално, докато е годна за консу-
мация. Бъди креативен – разгледай 
множеството рецепти в интернет по 
тази тема, събери идеи и започвайте 
с готвенето!
Компостирай! Компостирането е 
естественият начин на природата да 
преработва и рециклира органич-
ните си отпадъци. Чрез този процес 
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кухненските и градински отпадъци 
се превръщат в компост – ценна 
и богата на хранителни вещества 
смес, която се използва като тор, 
подобрител на почвата или мулч. 
Всичко, от зеленчукови и плодови 
обелки до пакетчета от чай, хартия 
и черупки от яйца може да се ком-
постира (единствено неподходящи 
са сготвена храна, мазнина, месо и 
млечни продукти).
Огледай се: различни инициативи 
за споделяне и намаляване разхище-
нието на храна се изпълняват, както 
от световни организации, така и от 
бизнес и граждански групи – храни-
телни банки, различни платформи и 
приложения за мобилни устройства, 
които свързват хора, които искат 
да споделят храната си с някого, 
ресторанти, в които се готви с храна, 
предназначена за изхвърляне, 
супермаркети за бракувани храни, 
хладилници за оставяне на храна за 
хора в нужда и много други.

дреХи 
За какво са ни дрехите?
Дрехите са част от живота на хората 
от над 100 000 години и до ден 
днешен тяхната основна функция си 
остава запазването на телесната ни 
температура при разнообразните ус-
ловия на външната среда. Днес към 
тази основна функция на дрехите са 
добавени още, сред които са изразя-
ването на собствен стил и индивиду-
алност, демонстриране на социално 
положение и финансови възможнос-
ти, а дрехите оказват влияние, както 
върху самочувствието, така и върху 
здравето на хората.  

Шевната машина
Най-сериозната промяна при 
текстилното производство започва 
с Индустриалната революция през 
19-ти век. Създаването на шевната 
машина и индустриализирането на 
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текстилната индустрия завинаги 
променят начина, по който дрехите 
ти са се произвеждали и употребя-
вали. Разнообразието от растения 
и животни, които са били основни 
суровини за производството на 
дрехи дотогава, се допълва от дос-
тиженията на химията и технологи-
ите. Глобализацията допълнително 
видоизменя текстилната индустрия, 
което наред с ползите създава и ре-
дица негативни последици, както за 
хората, така и за околната среда.

Цапат ли новите дрехи? 
• Масовото употребяване 

на химикали и пестициди 
е навлезнало дълбоко в 
текстилната индустрия. 
Благодарение на това памукът 
се е превърнал в едно от най-
мръсните културни растения 

и в една от четирите култури в 
света, които се отглеждат най-
често  генномодифицирани 
(другите три са царевица, соя 
и рапица). 

• Синтетичните вещества 
изместват естествените 
багрила на тъканите. В 
резултат от това често в 
реките и почвите в близост 
до текстилни фабрики се 
открива наличие на вещества 
като олово, живак, кадмий, 
селен и други, които влияят на 
качеството на подпочвените 
води и на земеделските посеви.

• Освен тъканите, за дрехите са 
необходими копчета, ципове и 
други допълнителни елементи 
и украси. За циповете 
и копчетата на дънките 
например се използва месинг, 
направен от мед и цинк, 
чието добиване и преработка 
обхваща цяла серия от вредни 
за околната среда практики и 
вещества.
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• Синтетичните тъкани са 

изключително широко 
разпространени и 
недостатъците им не са за 
подценяване. Полиестерът 
и найлонът, които са 
производни на петрола, не 
са биоразградими, а при 
производството на найлон 
пък се отделя диазотен оксид 
- парников газ 310 пъти по-
силен от въглеродния диоксид. 

• Процесите на преработка 
дори на естествените тъкани 
като вълна и кожа са силно 
химизирани. На всяко ниво от 
производството на вълнената 
индустрия се оказва влияние 
върху почвата, въздуха и 
водата. При обработката на 
кожата се използват тежки 
метали като хром под формата 
на хромен сулфат, които се 
натрупват в организма и 
причиняват здравословни 
проблеми у хората. 

Условия на труд в
текстилните фабрики
Подобно на много индустрии в 
условията на глобална икономика, 
текстилното производство също е 
концентрирано в развиващите се 
страни. Щата Тамил Наду в Южна 
Индия е мястото, където е съсредо-
точено най-голямото производство 
на плетени облекла в света и е осно-
вен доставчик на едни от най-голе-
мите и най-известни марки облекла. 
Там има около 1 600 фабрики, в кои-
то работят общо над 400 хил. души, 
60% от които са момичета и млади 
жени. Чрез проучвания и интервюта 
на място сред работници във фабри-
ки в щата е установено че те работят 
при ужасяващи условия и забрани, 
клонящи към принудителен труд 
и понасят сериозни незачитания 
на работническите и човешките си 
права. 
Въпреки силно токсичните препа-
рати и техники на производство в 
текстилната индустрия, на работни-
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ците масово не се осигуряват пред-
пазни средства за работа. В резултат 
от това те често страдат от различни 
заболявания, които са типични за 
съответното производство. 

Ти си на ход! 
По/Дарявай дрехите, които не из-
ползваш – дай им втори живот! 
Организирай борса за размяна на 
дрехи – забавен и устойчив начин 
да разнообразиш гардероба си, без 
нищо да залежава неупотребено.
Проверявай етикетите за страна на 
производство и материали – така ще 
си наясно кой е изработил дрехите 
ти и откъде пътуват те. 
Пазарувай местно производство, 
питай и се информирай за произво-
дителя.
Залагай на качеството, а не на емо-
ционалния избор – по-качествените 
дрехи живеят по-дълго и ресурсите 
за изработката им не са отишли 
напразно. 
Огледай се за биологично отгледан 

памук - производството на дрехи от 
био памук бавно се разраства, което 
има множество ползи за хората и 
околната среда, тъй като премахва 
пестицидите от хранителната вери-
га. Малко известен факт е, че само 
35% от добития памук се използва за 
производството на дрехи. Обикно-
вено семената на памука се отделят 
и смилат за производството на олио, 
храна и фураж (60% от памука), а те 
могат да съдържат високи нива на 
остатъчни вещества от пестициди. 
Дрехите втора употреба може да 
се окажат по-добър и дори здра-
вословен избор, включително и за 
бебешки дрехи, тъй като са имали 
време да се освободят от част от 
вредните химикали, използвани при 
производството на памука. 



22обувки 
Хей, ръчички!
Около 50 милиона са децата работ-
ници на възраст между 5 и 14 г. само 
в Индия. В света, броят на децата, 
принудени да работят, е 250 милиона 
– половината от населението на Ев-
ропейския съюз. Две трети от всички 
работещи деца се трудят в азиатски 
фабрики за дрехи и обувки. Другата 
една трета работи в земеделието на 
Африка и Латинска Америка. Много 

от храните и ежедневните продукти, 
които ползваме, идват при нас на 
цената на тяхното здраве, образова-
ние и човешки права.
След попадане в sweatshop (мрач-
ните многолюдни производстве-
ни цехове), насилието е устно и 
физическо. Младите работници 
никога не успяват да спечелят 
някакви пари; никога не получават 
образование и работят докато са 
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физически годни. Те са сграбчени 
от цикъла на бедността, от който 
трудно се излиза.
Индийската обувна индустрия е 
втора след китайската. Установено е, 
че над 25 000 деца лепят и сглобяват 
обувки само в Индия. Те работят в 
шумни, прашни, тъмни и невенти-
лирани помещения, където страдат 
от кожни и дихателни проблеми. 

Материали? Хммм...
Исторически за качествен еласти-
чен материал се е ползвал сок от 
Бразилска хевея (Hevea brasiliensis), 
която расте около екватора. Чак след 
началото на Втората световна война 
се внедряват заместващите техно-
логии, които не пощадяват и този 
сектор - навлизат лошокачествените 
синтетични гуми.
Здравните рискове са свързани и с 

материалите, използвани в обувната 
индустрия, които основно са базира-
ни на петролни продукти. Напри-
мер, EVA е широко разпространено 
вещество при направата на обувки 
и детски играчки - съкращение от 
етилен-винилацетат (ако пластма-
сата мирише на оцет, положително 
е...EVA). 

Повече от две трети (68%) от 
генерираните емисии въглероден 
диоксид идват от производствения 
процес, според MIT. Изследваните от 
тях обувки са били направени от 26 
различни материала, като за сглобя-
ването  им са били необходими 360 
различни стъпки. Много от цеховете 
в Китай, които извършват този труд , 
се захранват с въглища.
Според WWF, при производството 
на синтетични гуми се генерират 
повече отпадъци от обема на про-
изведената продукция. През 2009 г, 
китайската кожарска индустрия е 
била отговорна за близо 250 милиона 
тона отпадъчни води. 
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Ти си на ход! 
По данни на Intertek (2011), консу-
мацията на обувки се удвоява на 
всеки двадесет години - сигурен 
признак, че се намира в неустойчив, 
експоненциален ръст. Вместо да 
спомагаме за този ръст, можем да 
не изхвърляме чифтът обувки при 
всяка най-малка повреда - можем да 
го поправяме, така от една страна 
ще ползваме обувките по-дълго 
време, а от друга ще подпомогнем 
обущарския занаят, който може и да 
изчезне, ако няма нужда от него.
Адаптация тече в обувната индус-
трия и по отношение на материалите 
- все по-голяма част от ползваните 
кожи произхождат от крави, които 
са отглеждани за месо или мляко. По 
дефиниция кожите са възобновяем 
ресурс, поради това естествената 
кожа се явява устойчива алтерна-
тива на материалите, базирани на 
петрол, които се използват в обувна-
та индустрия.

джаджи 
Електронните джаджи, които ни 
създават недостъпен в миналото 
комфорт, са безценна придобивка, 
но колко струват те всъщност на 
природата и хората, които ги произ-
веждат за нас?
Производство: технологиите, които 
различните компании използ-
ват, за да произведат продуктите 
си, включват опасни процеси и 
вещества, които могат да нанесат 
или задължително нанасят щета, 
ако попаднат в природата (батерии, 
чипове). 
Опаковките на закупените елек-
тронни уреди представляват бреме 
за околната среда, като съставляват 
около 30% от отпадъка, генериран от 
продукт. Индустрията на защитното 
опаковане представлява пазар за 
22 милиарда долара и е фокусирана 
основно в използването на пяна 
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материали, които не се рецикли-
рат. Индустрията, която има 100% 
отпадък.
Употребата: често сменяме джад-
жите си заради стила си на живот, 
ако ги приемем като средство за 
себеизразяване. Най-често се заме-
нят телефоните - средно на всеки 
22 месеца; телевизорите средно се 
ползват по 10 години, музикалният 
плейър - на всеки три години.
StandBy режимът: оставено вклю-
чено в контакта, без да зарежда 
телефон, зарядното устройство 
изразходва по 1 W всеки час. За една 
година това прави около 9 киловат-
часа изразходен ток и респективното 
количество парникови газове.
Социалните проблеми: производ-
ството на лъскави джаджи е мръсен 
бизнес, отново изнесен предимно в 
развиващите се страни. В рудни-
ците, в които се добиват нужните 
минерали и метали, работят хора, 
включително деца, при нездра-
вословни и често опасни условия 

на труд. След редица опити за 
самоубийства и смъртни случаи на 
работници във фабрики за електро-
ника от 2010 насам, собствениците 
на фабриките решават проблема, 
като…опънат предпазни мрежи вър-
ху сградите си, за да не скачат оттам 
служителите им. Марки като Apple, 
Hewlett-Packard (HP), Dell, Motorola, 
Nintendo, Nokia и Sony, Samsung и 
Lenovo неведнъж са установявали, че 
техни контрактори наемат деца сре-
щу заплащния от типа на $1,38/час.
Отпадъци: натрупването на елек-
тронни отпадъци в света се случва с 
нарастващ темп, като към момента 
изхвърляме около 50 милиона тона 
всяка година. Само в САЩ се генери-
рат 3,3 милиона тона, а в Китай – 2,6 
милиона тона. В България, според 
данни на United Nations University, 
Step Initiative, средно на година на 
човек от населението се падат по 
8,36 кг електронен отпадък.
Къде изхвърляме тези отпадъци 
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обаче? В развиващите се страни.
Рециклирането, което разумният 
човек би сметнал за задължител-
но, се случва само за около 12% от 
изхвърлените телефони; около 20% 
от компютърните системи и над 80% 
от телевизорите.
 
Ти си на ход! 
Рециклирай джаджите си! Интересу-
вай се как и къде можеш да ги дадеш 
за рециклиране.
Избирай своите джаджи по техните 
качества, а не по модата!
Имаш стар, но работещ телефон? 
Подари го на някой в нужда!
Внимание – батерия! За нея също 
има специално кошче, в което задъл-
жително се изхвърля, за да не замър-
си природата с вредни химикали!
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продукти

Първата изцяло изкуствена 
пластмаса се появява през 1907 г. и 
благодарение на разнообразните й 
свойства и приложения, тя бързо се 
превръща в един от най-предпочи-
таните материали за производство-
то на множество стоки. Настъпва 
„Пластмасовата ера“, която, обаче, 
носи със себе си и огромни предиз-
викателства. 

Противоречията на 
„Пластмасовата ера“:

• пластмасата е чудесен 
опаковъчен материал, защото 
в природата засега няма 
микроорганизми, които да 
се хранят с нея. Това, обаче, 
се оказва проблем, защото 
ако не е изложена на слънчева 

светлина, пластмасата е почти 
неразрушима.

• производството на пластмаса 
и пластмасови изделия 
бележи непрекъснат ръст през 
последните 70 години - от 0,5 
милиона тона през 1950 г. до 
311 милиона тона през 2014 
г. В световен план, Китай е 
най-големият производител 
на пластмасови материали с 
дял 26%, следван от Европа 
с дял 20%. Благодарение 
на непрекъснатия ръст, 
произведената пластмаса за 
първите 10 години от 21 век 
е повече от произведената 
пластмаса за целия 20 век.

• 40% от пластмасата се 
използва за производството 
на опаковки, които са 
почти само за еднократна 
употреба. Еднократни са 
и пластмасовите лъжички, 
които изминават по 6 000 
км, за да бъдат използвани 
за по-малко от 10 минути. 
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Тяхното разграждане, 
обаче, продължава между 
500 и 1000 години. Именно 
затова, всичката пластмаса, 
произведена някога, все 
още съществува на Земята! 
Рециклирана или не, тя се 
трупа в огромни количества, 
които силно замърсяват 
природата и застрашават 
здравето ни.

• Същевременно над 90% 
от производството на 
пластмаса е от новодобити 
полезни изкопаеми. От 
4% до 6% от световния 
добив на невъзобновимите 
петролни залежи се използва 
за суровина за пластмаса, 
а още 4% се използват за 
осигуряване на енергия за 
процеса. Потреблението на 
петрол за производството на 
пластмаса е еквивалентно на 
потреблението на петрол на 

световната авиация. Предвид 
намаляващите резерви 
на петролните горива и 
ограниченото количество земя 
за депониране на отпадъци, 
линейната форма на употреба 
на пластмасата за опаковки 
и други краткосрочни 
приложения е меко казано 
неустойчива. 

Пластмасов океан: между 10 и 20 
млн. тона пластмаса се изхвърлят в 
океана всяка година – това е екви-
валентно на един камион с боклук, 
изсипван всяка минута. До 2025 г. 
се очаква да има 1 тон пласмаса на 3 
тона риба, а до 2050 г. количеството 
на отпадъка ще надвиши количе-
ството на рибата в океаните. Боклу-
ците в океаните нараняват и убиват 
живота в тях – животните често се 
оплитат в пластмасови торбички и 
опаковки, а по-малките отпадъци 
често биват изядени от риби, които 



29

впоследствие получават вътрешни 
наранявания или умират от глад. 
Попаднала в хранителната верига, 
пластмасата достига и до нашата 
чиния. 

Над 40 години след появата на 
първия универсален символ 
за рециклиране, само 14% от 
пластмасовите опаковки в света 
се събират за рециклиране (в ЕС за 
2014 размерът е 29,7%). Установено е, 
че в държавите, в които има забрана 
за депониране на пластмаса (т.е. 
изхвърляне на депо), са с по-високо 
ниво на рециклирането й. Към мо-
мента между 22% и 43% от пластма-
совите отпадъци завършват живота 
си в депа за отпадъци.
Биопластмаса? Съществуват 
различни видове биопластмаса, 
които могат да бъдат: биоразгра-

дими, базирани на биомаса, или и 
двете едновременно. Въпреки ръста 
в производството им, съществува 
неяснота относно екологичните 
им предимства, имайки предвид 
потреблението на вода и торове, 
както и загубата на биоразнообра-
зие, която причиняват. Според по-
вечето анализи на жизнения цикъл, 
биопластмасите превъзхождат син-
тетичните пластмаси по отношение 
на отделянето на вредни емисии и 
потреблението на изкопаеми горива, 
но имат други негативни ефекти 
като еутрофикация на водите, a в 
същото време, някои биопластмаси 
се нуждаят от земеделска земя за 
производство на суровина, което 
ги поставя в конкуренция спрямо 
земята за производство на храна. 
Биоразградимата пластмасата се 
нуждае от специфични условия за 
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процеса на разграждане (напр. ин-
дустриални компостери) и ако бъде 
изхвърлена в околната среда, тя не 
може да се разгради, и екологичното 
й въздействие ще бъде същото като 
на обикновената пластмаса. 
Внимание! Пази здравето си:
Всеки пластмасов продукт има 
щампована върху него номерация от 
1 до 7, която посочва вида пластма-
са, от който е направен. С оглед на 
здравето ти, както и здравето на 
планетата, пластмасите, които със 
сигурност е добре да избягваш, са 
тези с номера 3 (PVC – поливинил-
хлорид), 6 (PS – стиропор) и 7 (PC – 
поликарбонат).
Пластмаси не трябва да се съхраня-
ват на пряка слънчева светлина, тъй 
като това води до тяхното по-бързо 
стареене и саморазпад, свързани с 
отделяне на токсични вещества.

Опаковките и пластмасовите бутил-
ки са за еднократна употреба и след 
това подлежат на рециклиране - не 
наливайте в тях повторно каквито и 
да било други напитки или вода. 
Опакованата храна за вкъщи не 
трябва да престоява в пластмасовите 
кутии. Възможно най-скоро трябва 
да се пресипе в стъклен, керамичен 
или порцеланов съд.

Храните не трябва да се поставят в 
пластмасови съдове в микровълнова 
фурна. Пластмасовият съд може да 
не се поврежда от микровълнова-
та, но това не важи за храната при 
нагряване в този съд.
Много по-здравословно и безо-
пасно е продуктите в хладилника 
да се съхраняват в стъклени или 
керамични съдове с капаци, вместо в 
пластмасови.
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Никога не трябва да се сипва гореща 
храна или напитки в пластмасови 
съдове, независимо от пластмасата. 

В домакинството пластмасови 
съдове никога не трябва да се мият 
с абразивни препарати или твърди 
гъби с гореща вода, както и в миялна 
машина, защото се надраскват. То-
гава отделят вредни химикали или в 
драскотините се задържат бактерии 
и вредни микроорганизми. 

Ти си на ход! 
Избягвай максимално да пазаруваш 
и потребяваш пластмаса – често 
ползата от нея е краткотрайна, вре-
дата – безкрайна, а единственото, 
което ти спестява, са малко усилия... 
Пазарувай повече насипни стоки 
без опаковки. 

Чувал ли си за нулеви отпадъци? 
Това е стратегия, комбинираща 
общностни практики като повторно 
използване, поправяне, рециклира-
не, обезвреждане и компостиране, 
с индустриални практики като 
елиминиране на токсини и промяна 
в дизайна на опаковките. Участвай 
в кампаниите за нулеви отпадъци и 
ще постигнеш много в отговорното 
си потребление.

Включи се в почистване – в града, 
в планината, на плажа, при реката 
и т.н. А ако никой не организира 
почистване в твоя район, защо не го 
направиш ти? 
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споделянето 

Вие се нуждаете от дупката в сте-
ната, а не от бормашината. Защо 
тогава да купувате бормашина за 
една единствена дупка?
„Икономика на споделянето“ е модел 
на пазарно поведение, съществуващ 
и проявяващ се под различни форми 
от древни времена. Понастоящем, 
онлайн технологиите са предпос-
тавката, която значително улеснява 
процеса на споделяне, увеличава 
неговия мащаб и добавя известна 
сигурност. Всички тези предимства, 
в комбинация с натрупаната умора 
от консуматорския начин на живот в 
Западния свят, водят до създаване на 
десетки сайтове за споделяне на дви-
жимо и недвижимо имущество, зна-
ния, умения, свободно време, авто-
мобилни превози и още много неща. 

Най-общо, споделената икономика 
обхваща 4 основни групи процеси и 
взаимоотношения.
Рециркулация на стоки – това 
е процес, при който се опосред-
ства размяната на стоки, които са 
непотребни за едни, но биха донесли 
ползи за други. Такива стоки могат 
да бъдат: дрехи, обувки, книги, по-
суда, обзавеждане и всякакви други 
битови стоки. 
Увеличаване използването на 
дълготрайните активи – свързва 
се с размяната и заемането на стоки 
с по-дълъг живот, каквито са дви-
жимото и недвижимо имущество. 
Защо да харчите пари за хотел, ко-
гато можете да наемете временно 
апартамента на местен жител чрез 
уеб платформата Airbnb или да на-
мерите местен жител в Каучсър-
финг (Couchsurfing), който желае да 
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ви посрещне безплатно? Пример за 
споделяне на активи е и наемането 
на автомобил под наем през фирми 
(Rent-a-car), както и организиране-
то на групово пътуване до различни 
далечни или по-близки дестинации. 
Обмен на услуги – потребите-
лите споделят услуги или умения 
посредством сайтове (TaskRabbit, 
Fiverr Gigwalk, SkillShare, Peer-to-Peer 
University) – дизайн на сайт; косе-
не на ливада; онлайн уроци, които 
целят да изместят традиционните 
образователни институции и да де-
мократизират достъпа до знания и 
умения. В България не са известни 
официални платформи, където по-
добен тип размяна може да се осъ-
ществи, но въпреки това, в малките 
населени места този тип общуване 
е широко застъпен, отчасти защото 
хората се познават добре един друг.

Споделяне на производствени ак-
тиви – включва обмен на активи или 
пространства, целящи улесняване на 
производството, а не на консумаци-
ята. Кооперациите са историческият 
формат на този тип взаимоотноше-
ния. Съвременните форми за такъв 
тип споделяне включват makerspaces 
- общности от различни професио-
налисти, които осигуряват споделе-
ни инструменти, както и споделени 
общи работни пространства, работе-
щи примери за каквито има в Бълга-
рия. Споделените работни простран-
ства са истински хит, особено сред 
хората на свободна практика, рабо-
тещите от вкъщи или ангажираните 
с онлайн и дистанционни дейности.
Появата на p2p общества, които спо-
делят стоки, пространство и трудо-
ви услуги може да бъде в основата 
на нов модел на домакинствата, в 



34

които хората са по-малко зависи-
ми от работодателите и по-способ-
ни да разнообразят достъпа си до 
доходи, стоки и услуги. Тези обще-
ства, обаче, са силно застрашени на 
някакъв етап да бъдат узурпирани 
от дейността и репутацията на голе-
мите бизнес платформи, които целят 
печалба, използвайки актуалната 
тенденция, основана на обществена, 
социална и екоангажираност. 

Ти си на ход! 
Споделяй! Сплотената общност, об-
щуването и споделянето са номер 
едно причина за дълъг и щастлив жи-
вот. Питай учените!

направи 
си сам 
В края на 1968 година един млад 
американски мечтател на име 
Стюарт Бранд, работейки съвместно 
с приятелите и семейството си, 
публикува първото издание на 
„Каталог на цялата Земя” – един 
от първите сборници, насочени 
към развиването на „Направи си 
сам“ културата в САЩ. В каталога 
присъстват специализирани 
инструменти – дърводелски и 
дюлгерски, градинарски, заваръчно 
оборудване, триони, дори било 
отразено началото на персоналните 
компютри. С появата си този 
каталог насърчил голямата вълна на 
експериментализма и разчупването 
на конвенционалните рамки в края 
на 60-те години.
„Направи си сам“ (или „Do it 
yourself - DIY“) е понятие, използва-
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но да опише изграждането, модифи-
цирането или възстановяването на 
нещо, без помощта на експерти или 
специалисти. Тази култура  вдъхно-
вява направата на вещи от изхвър-
лени или рециклирани материи и 
материали, а през последните годи-
ни терминът придобива и по-широк 
смисъл.
Защо да го правя сам?! Ето една 
добра причина: през 1924 година 
американският автомобилен пазар е 
пренаситен. За да поддържа темпо-
вете на потребление на автомобили, 
тогавашният директор на General 
Motors, Алфред П. Слоан младши, 
налага стандарт за подобрение на 
автомобилите на годишна база. Този 
метод цели стимулирането на потре-
бителите да сменят автомобила си 
поне веднъж на две години и се нари-
ча „планирано остаряване“. 

Планираното остаряване днес 
е редовна практика в световното 

производство и предполага големи 
инвестиции за ежегодни промени в 
продукцията, което от своя страна 
унищожава малките играчи на паза-
ра, които не се задържат на техноло-
гичния връх. Последици от тази фи-
лософия са: дизайн забраняващ или 
нерентабилен за ремонт (продуктите 
на Apple, HTC и други), остаряване на 
стила – всяка година се изхвърлят 
милиони тонове годни дрехи, които 
не са „фешън“, системно остаряване 
(игрови конзоли, компютърни ком-
поненти, дребна персонална елек-
троника и други), софтуерно остаря-
ване (операционни системи и други 
приложения). 
Овласти се с мисъл: „Направи си 
сам“, като начин на живот е силно 
интерпретативно занимание – то 
може да има положително, но и отри-
цателно въздействие върху околната 
среда и икономиката, затова идеите 
и ресурсите следва да се осъществя-
ват отговорно и осъзнато.
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Ти си на ход! 
Направи си сам!
Възможностите са безкрайни: „на-
прави си сам“ практиките включ-
ват, както избора на обществен 
транспорт, колоездене и ходене пеш, 
вместо автомобил, така и използва-
нето на торбички и контейнери за 
многократна употреба, ремонт и/
или модифициране на продукти с 
цел продължителна употреба, ком-
постиране, upcycling методи, при 
които нечий боклук става съкровище 
за други, като например: детски пло-
щадки, обезопасени с гумени плочи, 
направени от нарязани автомобилни 
гуми; къщи, направени от автомо-
билни гуми вместо тухли; хранилки 
за птици от пластмасови бутилки и 
т. н. 
Дори това да си напълниш вода от 
чешмата или местен извор, вместо 
да купуваш бутилирана минерална 
вода, се разбира като „направи си 
сам“.


