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TVARUMO LINK

nuotrauka: Biegun Wschodni P.

Atkeliauja pavasaris!
TL REDAKTORĖ RIMA P.

Prieš kelias savaites įsitraukiau į porą internetinių diskusijų, kurios buvo susijusios su tvarumu.
Deja, jos mane nuliūdino ir sutrikdė.
Labiausiai liūdino kitų diskusijos dalyvių pyktis ir skepticizmas, kritika teigiamoms idėjoms ir
pasiūlymams, bendras neigimas ir nepagarba tvariai gyvenantiems žmonėms. Esu žmogus,
kuris visada turi savo nuomonę, bet manau, kad norint ką nors pasiekti tvarumo ir ekologijos
srityje reikia ne tik kasdien priimti darnius pasirinkimus, bet ir skatinti kitus, rodyti gerą pavyzdį
ir pastebėti bei vertinti teigiamas kitų žmonių idėjas. Mano manymu, pykti ir gėdinti tuos, kurie,
anot mūsų, nesielgiai iki galo tinkaami, nėra teisinga. Gerbkime vienas kitą kelionėje tvarumo
link.
Kaip ir bet kurios internetinės diskusijos požiūriai, šis TL numeris yra apie įvairius skirtingus
klausimus ir idėjas. Rasite informacijos apie CO2 išskyrimą, kriptovaliutas, bankus, konfliktus
dėl vandens ir turizmą Aliaskoje.
Artėja pavasaris, tad pabandykime visi būti kiek ramesni ir laimingesni. Užsisakykite sėklų savo
ekologiškam sodui ir prisėskite valandėlei su mūsų naujienlaikraščiu.
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"Pajutau, kad mano plaučiai
prisipildo nuo vaizdų - oro,
kalnų, medžių, žmonių." Aš
galvojau: "Tai yra tai, dėl ko
reikia būti laimingu".
-SYLVIA PLATH, THE BELL JAR

NORITE TAPTI PROJEKTO
DALIMI?
Norime tobulėti ir augti
kartu su savo skaitytojais.
Jei turi pasiūlymų, idėjų ar
parašei straipsnį tvarumo
tema, kuriuo norėtum
pasidalinti TL susisiek su
mumis! Šį leidinį, kiekvienas
gali skaityti internete,
atsisiųsti ar
užsiprenumeruoti. Taip pat
yra galimybė dalintis
socialinėje žiniasklaidoje.
Mus galite pasiekti
elektroniniu paštu
hello@platformaeko.eco
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AČIŪ visiems, kurie tapo
mūsų bendruomenės dalimi,
kartu mes galime padaryti
didesnę įtaką, o jūs mus
skatinate judėti pirmyn.
nuotrauka: Rima P.

“Įdomu, ar sniegas myli
medžius ir laukus, kad taip
švelniai juos bučiuoja? O
tuomet, kai jis juos
priglaudžia, su balta antklode,
sako jiems: „Eikit miegoti,
mielieji, kol vėl ateis vasara.“
LEWIS CARROL
TS

2

NUMERIS 8

NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO

VASARIS 2021

DOVANOTI MEDŽIUS
RIMA P.

„Galvok globaliai, veik
lokaliai“ - mes visi tiek kartų
girdėjome šią frazę, ir kas
galėtų paneigti jos svarbą
šiais laikais. Komanda,
kurianti TL, mano, kad
kiekvienas iš mūsų turėtų
prisidėti ir daryti tai, kas yra jų
galioje, palaikant planetą,
kurią vadiname savo namais.
nuotrauka: Hans-Jurgen Mager

Šio nedidelio naujienlaiškio tikslas
- skleisti žinias apie aplinkos problemas ir dalytis naujienomis apie teigiamus planetos atžvilgiu
projektus.
Mes norime paskatinti visus judėti tvarumo link, būti ekologiškesniems kasdieniame gyvenime, taip pat
dalyvauti akcijose ir iniciatyvose, kad būtų kiek įmanoma panaikinta jau padaryta žala.
Mūsų skaitytojų bendruomenė yra iš skirtingų planetos kampelių, todėl nusprendėme paaukoti
medžių sodinimo projektui TL skaitytojų vardu. Nusprendėme pasodinti 150 medžių nuostabios
biologinės įvairovės krašte Madagaskare. Greitu laiku šie medžiai žaliuos jūsų dėka.
Daugelis žmonių Madagaskarą žino iš animacinių filmų, bet realybėje tai yra šiek tiek kitoks kraštas. Ši
sala yra vienas iš prioritetinių saugotinų vietų dėl biologinės įvairovės, didelės unikalių endeminių rūšių
koncentracijos ir ypatingų buveinių nykimo.
Miškų naikinimas aplink pakrantę kelia problemų vietos bendruomenėms ir didina pažeidžiamumą
stichinių nelaimių metu, daugiausia per audras, kurios vis dažniau kyla dėl sparčios klimato kaitos. Tuo
pačiu metu išdžiūvę miškai ir jų kirtimas vidinėse salos teritorijose kelia pavojų vienai iš rečiausių ir
įvairiausių miškų ekosistemų pasaulyje.
Mes nusprendėme paaukoti medžius „Eden“ miško atsodinimo projektui, kuris daugiau nei
dešimtmetį dirba kartu su daugeliu skirtingų bendruomenių, užtikrindamas ilgalaikę miškų
apsaugą ir atkūrimą, išsaugodamas biologinę įvairovę ir suteikdamas namus daugybei įvairių
faunos ir floros rūšių.
Ačiū jums, mūsų skaitytojai, kad skatinate mus nuveikti daugiau. Net ir tokie maži žingsneliai daro įtaką
ir motyvuoja judėti pirmyn.
TL prenumeratoriai savo pašto dėžutėje drauge su šiuo TL numeriu gali rasti sertifikatą, kuriame
nurodoma parama projektui, kurią mes padarėme jūsų vardu.
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VANDUO IR KONFLIKTAI
RIMA P.

Vanduo yra būtinas norint išgyventi,
o prieinamas jo kiekis ir kokybė turi
įtakos kiekvienam mūsų gyvenimo
aspektui.
Dažnai žmonės, kurie gėlą vandenį
naudoja atsigerti, gaminti maistą,
praustis duše ar mėgautis vonia,
nuleisti vandenį tualete, visiškai
neatsižvelgia į jo teikiamą galią.
nuotrauka: Bradford Zak
Prieiga prie gėlo vandens ir sanitarinės
sąlygos pagerina gyvenimo kokybę, suteikia galimybę mums būti saugiems ir sveikiems.
Prieigos prie gėlo vandens trūkumas yra visiškai priešingas reiškinys.
Remiantis PSO statistika, daugiau nei 780 milijonų žmonių visame pasaulyje neturi galimybės
naudotis saugiu gėlu vandeniu. Maždaug 1 iš 10 planetos žmonių serga dėl vandens trūkumo ar
prastos geriamojo vandens kokybės.
Daugelis žmonių kiekvieną dieną valandų valandas žygiuoja kilometrus, kad parsineštų kibirą vandens
namo, užuot eidami į mokyklą ar dirbdami, dažniausiai tai moterų ar mergaičių pareiga. Tuo pačiu metu
kitose pasaulio vietose didžiulius gėlo vandens kiekius iššvaisto intensyvus žemės ūkis ir netvarūs
gamybos procesai.
Vis dėlto kai kurie žmonės tvirtins, kad vandens yra pakankamai, jūros lygis kyla, lietaus daugiau nei bet
kada ir taip toliau. Taigi, kaip gali trūkti vandens, kur yra problema?
Problema yra geriamojo giluminio vandens trūkumas.
Jungtinės Tautos prognozuoja, kad jau iki 2030 metų visame pasaulyje bus juntamas gėlo
vandens trūkumas, ir atvirai kalbant, jie turi rimtų priežasčių taip manyti. Net jei švaraus prieinamo
vandens kiekis ypatingai nesikeitė, sparčiai didėjantis pasaulio gyventojų skaičius reiškia, kad mes
vartojame vis daugiau, tuo pačiu keičiasi ir neužteršto bei prieinamo vandens kiekis.
Maždaug du trečdalius viso požeminio vandens pasaulyje sunaudojama žemės ūkiui (šiame straipsnyje
nesigilinsiu į masinio netvaraus žemės ūkio padarinius), o likusi dalis tiekiama urbanistinėms teritorijoms.
Kai kuriose vietose, kaip Meksiko mieste, dalyje Šanchajaus, Pekine ir Kalifornijos vietovėse, formuojasi
žemės įgriuvos dėl požeminio vandens išsekimo.
Pasaulio banko pagrindinis ekonomistas R. Damania perspėja:
,,Jei nebus tvarių požeminio vandens rezervų, kyla pavojus visuotiniam saugumui. Ekonomikos
augimas smuks ir maisto kainos smarkiai padidės, padidindamos smurtinių konfliktų ir didelės
migracijos bangų riziką. “
O taip, vandens konfliktai...
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Per visą žmonijos istoriją daug konfliktų kilo dėl vandens. Dėl šio brangaus nepakeičiamo resurso
ribotumo ne viena grupė bandė kontroliuoti ar nutraukti tiekimą kitai grupei. Pažvelkime į porą jų:
• 537 metais gotai nutraukė vandens tiekimą Romos akvedukams. Barbarų gentims įsiveržus į Romos
imperiją, gotai nutraukė vandenį į svarbiausią Romą vedantį vandentiekį ir sėkmingai atgavo miestą.
• Visai neseniai, 2004 metais, Etiopijoje prasidėjo sausra, kuri truko net trejus metus. Tai sukėlė „Šulinių
karus“ - smurtinius veiksmus dėl žemės ir juose esančių vandens gręžinių nuosavybės, kuriuose žuvo
250 žmonių.
• Nigerijoje 2014 metais žuvo daugiau nei 1000 žmonių, kai ūkininkai ir ganytojai kovojo dėl vandens
trūkumo.
• Vidaus konfliktas 2016 metais Jemene buvo priežastis kodėl maždaug 20 milijonų žmonių negalėjo
naudotis švariu vandeniu.
Sąrašas tęsiasi ir atrodo, kad niekas nesikeičia.
Žmonės nori kariauti dėl palyginti beprasmių
dalykų, todėl, žinoma, kad jie kovos dėl vieno
dalyko planetoje, be kurio niekas negali gyventi.
Yra daug skirtingų „priežasčių“ konfliktams dėl
vandens. Jos gali būti politinės, ekonominės,
siekiant pakeisti jėgų pusiausvyrą tarp regionų,
šalių ar bendruomenių.

''Daugiau nei 200 upių ir daug
daugiau vandens telkinių jungia dvi
ar daugiau šalių, ir visuose
pasaulio kampeliuose kyla įtampa
ir nesutarimai dėl nuosavybės,
kurie gali ir kartais perauga į
didesnius konfliktus''

Daugiau nei 200 upių ir daug daugiau vandens telkinių jungia dvi ar daugiau šalių, ir visuose pasaulio
kampeliuose kyla įtampa ir nesutarimai dėl nuosavybės, kurie gali ir kartais perauga į didesnius
konfliktus: Kolorado upė tarp Meksikos ir JAV;
Zambezi upė - tarp Zambijos, Zimbabvės ir
Botsvanos; Nilo upė - tarp Etiopijos ir Egipto ir dar
daugiau kitų.
Dėl klimato kaitos kylančios problemos daro šias
situacijas nepastovias: orų pokyčiai, visuotinis
atšilimas, miškų naikinimas, sausros, pavojus
maisto gamybai ir energijos gamybai. Vanduo
labai reikalingas išgyvenimui.
Ar yra koks nors gėris šioje situacijoje?
Norint išspręsti gėlo vandens trūkumą visame
pasaulyje, kaip ir klimato kaitos problemą, reikia
daugialypio požiūrio. Be to, kadangi šie du klausimai
yra glaudžiai susiję, norint išspręsti gėlo vandens
trūkumą, reikia bendrų pastangų sušvelninti klimato
kaitą.

nuotrauka: HK - Upė Zambezi

Mokslininkai įžvelgia vieną šviesiąją pusę. Na, vargu, ar tai yra šviesioji pusė, bet tai geriausia, ką turime
- mes dar turime šiek tiek laiko. Požeminio vandens išeikvojimas yra lėtai besivystanti krizė.
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Taigi, mes vis dar turime laiko sukurti technologijas, strategijas ir metodus, kaip ją spręsti.
Besivystančios šalys jau naudojasi kai kuriais technologijomis pagrįstais sprendimais, pavyzdžiui, gręžia
giliau, naudoja kitus gamybos būdus, kurie sumažina vandens naudojimą, mažiau vandens švaisto
žemės ūkio srityje ir diegia naujus pilkojo vandens panaudojimo būdus.
Kova su klimato kaita ir globaliniu atšilimu yra tiesiogiai susijusi su vandens skurdu.
Tai yra kova, kurią galima laimėti, jei sujungsime visas turimas žinias ir strategijas, tada tunelio gale tikrai
bus šviesa. Turime kovoti tose srityse, kuriose yra daugiausia sunkumų, turime užtikrinti esminius
dalykus, dėl kurių žmonės visame pasaulyje susiduria su liūdnomis pasekmėmis ir miršta kiekvieną
minutę. Mes turime užtikrinti, kad visi žmonės galėtų naudotis švariu vandeniu.
Turime kovoti ne prieš, bet vienas už kitą, organizuoti vandens saugumą kiekvienam žmogui ir
sušvelninti klimato kaitos padarinius, keliančius vandeniui didesnį pavojų nei bet kada.

KRIPTOVALIUTA - BITCOIN
JOHN P.

Nei „Tesla“, nei „Bitcoin“ niekada per daug
neatitolsta nuo naujienų antraščių, tačiau 2021
metų vasario mėnesį šios dvi bendrovės
naujienų portaluose pasirodė kartu, nes
elektromobilių gamintojas nusipirko 1,5 mlrd.
USD kriptovaliutos. Tai pakėlė bitkoino, kuris
jau ir taip sparčiai kilo į viršų, vertę į naujas visų
laikų aukštumas.
Iš pirmo žvilgsnio galite nepastebėti jokios su

nuotrauka: Pierre Borthiry

šia naujiena susijusios problemos, ypač jei pats turite keletą bitkoinų, bet jei pažvelgsite į
bitkoino tvarumo kainą ir idėją, kad „Tesla“ yra įmonė, gaminanti tvarius elektromobilius ir saulės
elektrinių stogus, tada problema pradeda ryškėti.
Daugelis žmonių visiškai negalvoja apie tai, iš kur atsiranda bitkoinai, tačiau realybė yra ta, kad jie turi
savo kainą, ir kad jie yra labai toli nuo ekologijos.
Aš nesiruošiu per daug gilintis į „blockchain“ ir
naujo bitkoino „kasimo“ procesą, su tuo susijusius
čekius ir balansus, sudėtingus matematinius
galvosūkius ir didžiulę apdorojimo galią, iš dalies
todėl, kad tai nesusiję su tuo, apie ką aš šiandien
noriu pakalbėti, ir iš dalies todėl, kad aš nesu tų
sričių ekspertas.

''Anot „Digiconomist“, Bitcoin kasmet
išskiria 39,65 megatonas CO2, kas
maždaug atitinka visos Naujasios
Zelandijos kiekius, sunaudodami
77,78 TWh elektros energijos, tai yra
maždaug tiek pat, kiek sunaudoja
Čilė.''

Tai, į ką turime pažvelgti giliau, yra bitkoinų kasybai ir sandoriams sunaudojami energijos kiekiai kasmet,
ir tai yra didžiuliai skaičiai. Aš parodysiu jums kelis statistinius duomenis ir palyginimus ...
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Anot „Digiconomist“, Bitcoin kasmet išskiria 39,65 megatonas CO2, kas maždaug atitinka visos
Naujasios Zelandijos kiekius, sunaudodami 77,78 TWh elektros energijos, tai yra maždaug tiek
pat, kiek sunaudoja Čilė. Tai gali būti konservatyvūs skaičiavimai, tačiau Kembridžo universiteto
tyrėjai nurodė, kad elektros energijos suvartojimo rodiklis yra 110,53 TWh, tik šiek tiek didesnis
nei metinis Nyderlandų energijos suvartojimas arba maždaug 0,5% viso pasaulio energijos kiekio.
Nesvarbu, kuris iš šių skaičių yra teisingas, ar jis yra kažkur per vidurį, tai yra neįtikėtinas energijos kiekis
arba „nesuvokiamas kiekis“, jei norėtume pacituoti Charlesą Hoskinsoną, „Ethereum“ įkūrėją. Sukūręs
antrą vertingiausią pasaulio skaitmeninę valiutą, jis yra šališkas, tačiau taip pat tiesa, kad Eteris ir
dauguma kitų kriptovaliutų naudoja daug mažiau energijos nei Bitcoin.
„Bitcoin“ entuziastai pateikia argumentą, kad sutelkiant dėmesį tik į poveikį aplinkai trūksta
bendro vaizdo, ir kad naudoti didelius energijos kiekius nėra blogai, o mes tiesiog turime pakeisti,
kaip ta galia generuojama. Tai beveik įtikinantis argumentas, bet ne visai. Realybė yra ta, kad
dauguma bitkoinų kasėjų deda labai mažai pastangų, kad užtikrintų, jog suvartojamos energijos
kiekis būtų gaunamas iš atsinaujinančių šaltinių. Daugelis didžiausių bitkoinų gavybos įrenginių
yra Kinijoje, šalyje, kuri vis dar stipriai priklauso nuo anglies, kaip šaltinio arba elektros gamybos.
Problema apima ne tik kasybą, bet ir bitkoino naudojimo būdus, ir kiekvienos operacijos kainą, „Bitcoin“
yra daugiau lėšų kaupimo būdas nei efektyvus mokėjimo sprendimas. Grįžtant prie „Tesla“, atnaujintoje
jų investavimo politikoje teigiama, kad įmonė nori investuoti į „atsargas, pavyzdžiui, skaitmenines
valiutas, aukso luitus ar aukso biržoje prekiaujamus fondus“. Vis dėlto atėjus laikui šioms atsargoms
išleisti, „Digiconomist“ skaičiuoja, kad vienos bitkoino operacijos energijos pėdsakas yra
maždaug toks pat kaip 453 000 operacijų, atliktų naudojant „Visa“.
„Bitcoin“ paklausa ir galios kiekiai, reikalingi kasybai ir
priežiūrai, šiuo metu eina tik viena kryptimi, o
„Bitcoin“ pagrindo sistema dabartinėje situacijoje
niekada negalės būti pakeista, todėl ji niekada nebus
energetiškai efektyvesnė. Energijos generavimo būdo
keitimas yra vienintelė galimybė pagerinti ekologinį
pėdsaką ir tai šiuo metu tiesiog nevyksta.
„Greenpeace UK“ IT vadovas Andrew Hattonas
apibendrina vienu paprastu pastebėjimu, kad „mes
XXI amžiaus technologijas maitiname XIX amžiaus
energijos šaltiniais“. Jis tęsia, kad „internetinėms
paslaugoms augant ir komplikuojantis,
ateinančius kelerius metus galios paklausa tikrai
išaugs, o tam reikės daugiau energijos. Problema
ta, kad tik maždaug penktadalis pasaulio
duomenų centruose sunaudojamos elektros

nuotrauka: GREENPEACE UK

energijos gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, ir tai nėra užtektinai“.
Neabejotina, kad jis yra teisus, to nepakanka, ir mes turėtume siekti, kad visi pasaulio duomenų centrai
būtų pilnai maitinami atsinaujinančia energija, tačiau sumažinti reikalingos energijos kiekį taip pat vargu
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ar būtų blogai. Žinau, kad „Bitcoin“ niekur nedings, tačiau sunku etiškai pateisinti investavimą į
kriptovaliutą, kuri sunaudoja tiek energijos, kiek viena valstybė.

2020 M. NEIŠSPRĘS CO2 PROBLEMOS
RIMA P.

Anglies dioksidas, CO2 išskyrimas, - tai yra pirmieji žodžiai, kurie kyla daugumai žmonių, kai tik
pradedama kalbėti klimato kaitos tema.
Gal taip ir turėtų būti. Nors tai pernelyg
supaprastina situaciją, nes yra ir kitų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios
prisideda prie mūsų greitai šiltėjančios
atmosferos. Įtaką temperatūros augimui
daro miškų kirtimas ir koralų mirtis, tai
taip pat yra didžiulės problemos, tačiau jų
sprendimas bus beprasmis, jei nieko
nedarysime dėl bendro išskiriamo CO2
kiekio.
JT duomenimis, iki 2030 metų turime
nuotrauka: Markus Spiske

kasmet mažinti išmetamų teršalų kiekį
maždaug 8%, kad globalinis atšilimas

būtų žemesnis nei 2°C. Reikėtų paminėti, kad 2020 metai (ir 2019 metų pabaiga) buvo pirmieji
metai po Antrojo pasaulinio karo, kai sumažėjo CO2 emisijos. „Covid-19“ pandemija praėjusiais
metais padėjo sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, tačiau tai tik vienkartinis įvykis, ir aš tikiu, kad
niekas iš mūsų nenorime kartoti praėjusių metų.
Kad ir kaip gerai, kad išmetamų teršalų kiekis laikinai sumažėjo, pandemija smarkiai paveikė ekonomiką
ir netrukus susidursime su daugelio iš dalies sustabdytų pramonės šakų „atnaujinimu“. Kai kur darbas
beveik sustojo, o gamyba Kinijoje vyko beveik nesustodama, masiškai ir dar gi naudojant vien tik
iškastinį kurą.
Kai kurie žmonės pasidžiaugs, kad danguje buvo mažiau lėktuvų, ir sakys, kad tai turės didžiulį poveikį.
Tačiau, ar žinojote, kad oro transportas iš tikrųjų sudarė tik apie 2,5% viso CO2 kiekio 2018 metais (dar
neturime duomenų apie 2020 metus).
Gal tie 2,5% vis tiek skamba daug, bet aviacija sudaro tik 12% visų transporto priemonių išmetamų
teršalų, o kaip su kitais 88%?

''Gal tie 2,5% vis tiek skamba daug, bet
aviacija sudaro tik 12% visų transporto
priemonių išmetamų teršalų, o kaip su
kitais 88%?''
TS

Beje, skaitydami šį skaitmeninį tekstą,
pagalvokite apie tai, kad internetas
kasmet sukuria panašų CO2 kiekį, kaip ir
kelionių lėktuvais pramonė, o kadangi
praėjusiais metais dar ir milijonai žmonių
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dirbo ir mokėsi namuose, išmetamų teršalų kiekis išaugs.
Glenas Petersas, Tarptautinio Klimato Tyrimų projekto Norvegijoje tyrimų direktorius ir Pasaulinio Anglies
projekto narys, sako:
"Klimato sistemą lemia bendras per amžius atmosferoje išmetamo CO2 kiekis. Nors išmetamų
teršalų kiekis sumažėjo 2020 metais, jis vis tiek buvo maždaug toks pat kaip 2012 metais, o
sumažėjimas yra nereikšmingas palyginti su bendru CO2 kiekiu per pastaruosius šimtmečius.
Globalinis atšilimas sustoja, kai išmetamas CO2 kiekis pasiekia maždaug nulį, o „Covid-19“ to
nepakeitė “.
Neabejotina, kad dėl pandemijos apribojimų iškastinio kuro, sunaudojamo tiek elektrai gaminti, tiek
transporto priemonėms, kiekis sumažėjo 11% ES, 12% JAV ir 1,7% Kinijoje, pagal Rytų Anglijos
universiteto tyrimus, Ekseterio universiteto ir Pasaulinis anglies projekto rezultatus. Kyla klausimas, ar
šie mažinimai yra tvarūs, ar skaičiai vėl sugrįš į tą patį ar net aukštesnį lygį, turint minty, kad pramonė
verčiasi per galvą siekdama susigrąžinti prarastą pelną ar jį padidinti.
Svarbus klausimas, kaip pasinaudoti šia mažėjimo tendencija ir išlaikyti ją teisinga linkme?
Gal neturėtume sutelkti dėmesį tik į žalos lygį, kurį daro kiekvienas atskiras pramonės sektorius ir
kiekviena šalis, galbūt neverta pradėti demonizuoti vienas pramonės šakas (pavyzdžiui, keliones
lėktuvu), o kitas pakelti ant nugalėtojų pakylos. Turime rasti geresnių, visapusiškų sprendimų, kaip dirbti
kartu siekiant išspręsti problemą, arba pradėti bent jau nuo išskiriamo CO2 kiekio didėjimo stabdymo.
Nesvarbu, ar kalbame apie
asmenis, vyriausybę, didelius
verslus, mažas įmones ar kokias
kitas organizacijas, visi esame
atsakingi už savo ir kolektyvinį
CO2 pėdsaką. Reikia didžiulės
permainos, jau nepakanka, kad
CO2 kiekiai būtų neutralūs.
Turime mažinti ir kompensuoti
anglies dvideginio kiekį ir tai
daryti globaliai, prisiimti
atsakomybę ir įgyvendinti
pokyčius.
nuotrauka Patric Hendry

Pažvelkime į vieną iš šalių, kurią
galima būtų įvardyti kaip didelę problemos dalį - Kiniją. Jie turi didžiulę gamybos pramonę ir labai mažai
jos palaikoma atsinaujinančia energija. Mes visiškai nekontroliuojame, kokią galią sunaudoja šios
gamyklos, tačiau turime galimybę nustoti pirkti pigias ir netvarias jų gaminamas prekes.
Net gamybos įmonėms, kurioms visiškai nerūpi aplinkosauginis pėdsakas, rūpi pardavimas ir pelnas, ir
jei jie mato, kad šie dalykai krinta, nurodant, kad perėjimas prie tvaresnės ir etiškesnės gamybos viską
apvers, tada, žinoma, jie pakeis savo gamybos principus.
Gamyba nėra vienintelė problema - elektros energijos gamyba, transportas, žemės ūkis, žemės ir
miškų tvarkymas, statybos pramonė, komerciniai biurai ir gyvenamieji objektai taip pat vaidina
TS
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savo vaidmenį. Turime suprasti, kaip kiekvienas produktas ir paslauga, kurią vartojame yra
gaminama, ar tam naudojami tvarūs resursai. Net daugybė pramonės atstovų pasiskelbusių
ekologiškais iš tikrųjų dar toli gražu nėra žiedinės ekonomikos dalimi ir nenaudoja
atsinaujinančios energijos ar tvarių medžiagų.
Taigi, mes turime suprasti, kad net šie visuotinio užrakinimo metai buvo tik nedidelis žingsnis teisinga
anglies dvideginio išmetamo kiekio mažinimo linkme, taip pat turime prisiminti, kodėl pirmiausia turime
CO2 problemų.
Anglies dioksidas pats savaime nėra blogas. Jo reikia žmonėms, augalams, su kuriais dalinamės
planeta. Problema yra didžiulis jo kiekis, kuris yra išsiskiriamas nenatūraliai, dėl žmogaus veiklos. Mes
pažeidžiame natūralią atmosferos pusiausvyrą, suformuojame nematomą sluoksnį, kuris sulaiko šilumą
ir neleidžia jai išsisklaidyti kaip įprasta - sukuriame šiltnamio efektą. Jei kada nors praleidote daug laiko
užsiimdami sodininkyste, tikrai sutiksite, kad gyvenimas šiltnamyje toli gražu nėra smagi idėja.

ETIŠKA BANKININKYSTĖ
JOHN P.
.

Šis straipsnis nėra itin ilgas ir neturi giliai
paslėptų minčių, tačiau jį parašyti man
prireikė daug daugiau laiko nei rašant visus
kitus TL straipsnius.
Tai tema, apie kurią nežinau itin daug, tad
rašydamas atsidariau didžiulį skaičių
nuotrauka: Jonathan Duran

puslapių savo kompiuterio internetinėje
naršyklėje, kuriuose pilna statistikos, o

daugelis tų statistinių duomenų buvo seni, ir netgi daugelis straipsnių visiškai prieštaravo vienas
kitam. Taigi, pirmiausia noriu pasakyti, kad aiškintis dėl etiškos bankininkystės pasaulyje ir
sužinoti, kur tiksliai bankas investuoja jūsų pinigus, yra miglotas ir neaiškus reikalas.
Pagrindinis klausimas yra paprastas ir aiškus. Istoriškai bankai investavo pinigus į tokį verslą, kuris
užtikrintai uždirbs pelną, ir beveik nesirūpindami kitais veiksniais, įskaitant bendrovių, į kurias investavo,
etiką ar gaminamų ir parduodamų prekių poveikį aplinkos tvarumui.
Pavyzdžiui, 2020 metais „Barclays“ buvo penktas pagal dydį, o „HSBC“ - tryliktas pagal dydį
iškastinio kuro pramonės finansuotojas visame pasaulyje.
Anot „Banktrack“, 33 pasaulio bankai, į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys 2018 metų ataskaitoje
„Bankininkystė dėl klimato kaitos“, skyrė 1,9 trln. JAV dolerių iškastinio kurio finansavimui
laikotarpyje nuo Paryžiaus susitarimo pasirašymo 2016 metais iki aukščiau minėtos ataskaitos,
paskelbtos po dvejų metų, ir investuota suma didėjo kiekvienais metais. Neturiu labai tikslių
pastarųjų poros metų duomenų, tačiau panašu, kad šis skaičius vis dar auga, daugiausiai Amerikos ir
Kinijos bankų pastangomis.
TS
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Šie skaičiai atkreipia dėmesį į iškastinio kuro pramonę, tačiau yra daugybė kitų susirūpinimą keliančių
sričių, susijusių tiek su aplinka, tiek su etika, pavyzdžiui, kiek bankų investuoja į tabako pramonę ar
ginklų įmones. ICAN tyrimas teigia, kad vien 2019 metais Vokietijos bankai į branduolinio ginklo
pramonę investavo 11,758 mlrd. JAV dolerių.
Tai kelia realią galimybę, kad nors jūs naudojate debeto kortelę ekologiškoms daržovėms, bambukiniam
tualetiniam popieriui ir atsinaujinančiai energijai pirkti, pinigai, esantys jūsų taupomojoje sąskaitoje, gali
būti užimti nafto kasybos ar naujų anglies jėgainių statybos finansavimu.
Kai pažvelgiame į didžiules pinigų sumas, kurias turi
bankai ir išleidžia šioms labai abejotinoms
pramonės šakoms, mes taip pat galime įsivaizduoti,
kiek daug gero tai galėtų padaryti, jei jie būtų
investuoti į etiškas ir ekologiškai tvarias pramonės
šakas ir ekologiškų technologijų įmones.

'' ICAN tyrimas teigia, kad vien
2019 metais Vokietijos bankai į
branduolinio ginklo pramonę
investavo 11,758 mlrd. JAV
dolerių. ''

Klausimai, kylantys iš šios informacijos, yra
vienodai paprasti ir aiškūs. Ar yra etiškų ir draugiškų planetai bankų, kaip juos rasti ir kiek tikros
yra jų išsakomos idėjos?
Gera naujiena yra ta, kad tikrai yra geresnių variantų, tačiau, kaip ir visur kitur, taip ir bankų pasaulyje,
viskas nėra taip skaidru. Žinoma, tie, kurie turi etišką investavimo politiką, greičiausiai šaukia apie tai
garsiau nei tie, kurie turi priešingą, bet jūs vis tiek turite šiek tiek pasirengti medžioklei norėdami rasti
pozityvius bankus.
Pradėsiu nuo pastebėjimo, kad bet koks verslas, kuriam pavyko pasiekti ir išlaikyti B korporacijos
sertifikatą, yra saugesnis statymas etiškumo ir tvarumo rėmuose. Taigi, aš nusprendžiau ieškoti
bankų, kurie yra įgiję šį sertifikatą. Jų radau apie 40, stebėtinai mažai Europoje, bet stebėtinai
daug Australijoje.
Toliau apžvelgiau „Global Alliance for Banking on Values“,
kuris yra nepriklausomas bankų ir bankų kooperatyvų tinklas
visame pasaulyje, turintis bendrą misiją - „naudoti finansus
tvariai ekonominei, socialinei ir aplinkos plėtrai užtikrinti“.
Atidžiau apžvelgus visus bankus, esančius tuose dviejuose
sąrašuose, pavyko šiek tiek atkurti mano įsitikinimą, kad tikrai
yra etiškų bankų, kurie aiškiai ir skaidriai investuoja jūsų
pinigus, ir ta informacija dalinasi. Taip pat, kad kai kurie iš jų iš
tikrųjų atneša nemažai naudos iš tų investicijų.
Olandijos bankas.
Pavyzdžiui, nuo 1980 metų Olandijos bankas „Triodos“,
nustato tam tikrą auksinį etiškos bankininkystės standartą, - jie
įstabiai dirba skleisdami informaciją apie savo veiklą ir
viešindami visus veiksmus, kuriuos atlieka su savo klientų
pinigais, taip pat jie skelbia informaciją apie kiekvieną organizaciją, kuriai
TS
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skolina pinigus ar į jas investuoja. „Triodos“ tvarumo pažymėjimai yra stiprūs, įskaitant tokius dalykus
kaip biologiškai skaidžias debeto ir kreditinės korteles.
Vokietijos bankas.
Vokietijoje įsikūręs internetinis bankas „Tomorrow’’ yra dar vienas įdomus variantas. Šis bankas aiškiai
kalba apie vykdomas tvarias investicijas ir remiamus projektus, tačiau taip pat siūlo unikalų pranašumą jie turi nemokamą atsiskaitomąją sąskaitą, kuri jau siūlo klimato įmoką, apsaugančią 1 kvadratinį metrą
atogrąžų miško už kiekvieną eurą, išleistą su jūsų banko kortele. Taip pat „Tomorrow“ siūlo mokamą
„Zero“ sąskaitą, kuri žengia toliau ir kuri, anot jų, yra pirmoji neutrali klimatui banko sąskaita pasaulyje
kiekvienais metais kompensuojanti 11,3 tonas CO2.
Gal atėjo laikas mums visiems pažvelgti į tai, kur mūsų dabartiniai bankai investuoja pinigus, ir jei
jie skatina iškastinio kuro naudojimą arba finansuoja masinio naikinimo ginklų kūrimą, galbūt
laikas pereiti prie etiškesnės alternatyvos?

PRIESKONIŲ DARŽELIS JŪSŲ NAMUOSE
MAŽI ŽINGSNIAI -DIDELI POKYČIAI EGLE M.

Pavasaris jau visai čia pat! Ar jaučiate kaip saulės skleidžiama šiluma šildo vis labiau ir labiau? Ar
jaučiate tą specifinį pavasario kvapą išėjus į lauką?
Aš jau jaučiu – pavasaris ateina!
Žiemai einant į pabaigą gamta, gyvūnija ir žmonės
ruošiasi žemės pabudimui. Kai kurie žmonės
namuose sėja sėklas ar sodina daigus, kurie po
kelių mėnesių bus persodinti į šiltnamius ar lauko
lysves, o kiti jas ir toliau augins namuose.
Šiame numeryje noriu su jumis pasidalinti
idėja, ką galime auginti namuose, gyvenant
bute ir neturint nuosavo daržo ar šiltnamio.
Tai – nedidelis prieskoninių žolelių sodas ant
jūsų palangės.
Įgyvendinti šią idėją labai paprasta, tereikės vieno
didesnio vazono, kuriame galėtumėte pasodinti
5-6 skirtingų rūšių sėklas, priklausomai nuo
vazono dydžio bei jūsų poreikio. Pasidalinsiu savo
praeitų metu eksperimentu. Mano namų sodelyje
augo šios priekoninės žolelės: krapai, bazilikai,
rozmarinas, mairūnas, čiobreliai, petražolės.
nuotrauka Egle M.
TS

12

NUMERIS 8

NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO

Tai išties puikus nedidelis projektėlis, kuris ne tik suteikia
gyvumo jūsų virtuvei, bet ir leidžia mėgautis šviežiomis
žolelėmis gaminant namuose. Kas gali būti geriau nei jūsų
gaminamo maisto pagardinimas ką tik nuskintomis
šviežiomis žolelėmis?

VASARIS 2021
nuotrauka: Egle M.

Kviečiu pasižiūrėti mano praeitų metų sodo nuotraukas ir
pasidalinti kokias prieskonines žoleles naudojate savo
virtuvėje.

TURIZMO PLIUSAI IR
MINUSAI ALIASKOJE
SUSANNA SHANKAR

Po ilgų kelionių ir gyvenimo dviejuose
skirtinguose žemynuose, dažnai
sulaukiu klausima: „Kur yra jūsų
mėgstamiausia vieta, kurioje kada
nors lankėtės?“ Atsakau net
negalvodama - mano gimtoji
Aliaską.
nuotrauka: Susanna Shankar of Curiosity Saves.

Aliaska yra viena iš labiausiai kvapą gniaužiančių vietų,
kurias esu aplankusi. Aukščiausias Šiaurės Amerikos kalnas dominuoja horizonte, o gamta ir žmonės
gyvena vienu ritmu su sveikomis ekosistemomis. Kad ir kokie gražūs yra mano namai, jie taip pat yra
klimato kaitos priešakyje. Pajūrio kaimo gyventojai migruoja į sausumą, namams panyrant į vandenyną.
Ledynai tirpsta, sukelia cunamius ir kelia grėsmę vandens saugumui.
Aliaska yra vieta, kurią visus raginu aplankyti bent kartą per savo gyvenimą. Iš pirmo žvilgsnio pamatyti
šį didžiulį kraštą ir subtilią gamtos pusiausvyrą yra akis atverianti patirtis. Dirbdama turizmo industrijoje,
visada buvau sujaudinta, kai mano svečiai išvyko vertindami gamtą, suvokdami aplinką ir suprasdami
gamtos išsaugojimo svarbą. Didėjant urbanizacijai, daugeliui trūksta ryšio su gamta, kuris mus
motyvuotų tvariai gyvensenai. Vienas apsilankymas Aliaskoje gali atkurti tą ryšį. Viena kelionė į
Aliaską ir suprasite, kodėl būtina saugoti gamtą. Išmoktas pamokas parsiveši namo su savimi.
Tačiau vienas apsilankymas gali sukelti grėsmę šiam ryšiui, svarbu kokią buvo patirtis.
Kelionės Aliaskoje yra transformuojančios, tačiau sudėtingos. Viena vertus, turizmas daugeliui gyventojų
suteikia vertingų darbo vietų ir pajamų. Kita vertus, turizmo pramonė prisideda prie oro ir vandens
taršos, pažeidžia laukinę gamtą, išstumia čiabuvius ir kelia įtampą vietiniams gyventojams. Aš
pasidalinsiu trimis priežastimis, kodėl turizmo pramonė Aliaskoje yra problemiška, ir baigsiu keletu
patarimu, kuriais galite pasinaudoti keliaujant ateityje.

TS

13

NUMERIS 8

NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO

VASARIS 2021

Masinis turizmas
Daugelis Aliaską laiko atokia ir laukine kryptimi. Kelionės planavimas gali būti sudėtingesnis nei įprastai.
Dėl šios priežasties daugelis žmonių renkasi kruizą taip išvengdami streso planuojant.
Pasirenkant ,,viskas įskaičiuotą’’ kruizą,
kursuojantį pro ledynus ir šokinėjant į pakrantės
kaimelius kelioms valandoms, skamba
nuostabiai, tiesa? Tai skamba taip puikiai, kad
58% turistų apsilankančių Aliaskoje, renkasi
kruizinius laivus. Tai reiškia, kad vos per
keturis mėnesius į Aliaską užsuka 2,2 mil.
lankytojų, kurie vietiniuose miesteliuose,
kurių gyventojų skaičius siekia šimtus,
užtrunka maždaug vieną dieną per visą
kelionę.
Įsivaizduokite, kad gyvenate mažame
bendruomeniškai nusiteikusiame mieste. Vieną
dieną kruizinis laivas priplaukia, ir tūkstančiai
žmonių išsilaipina, dėl to sunkiau nuvykti į
darbą, dėl padidėjusios oro taršos nesinori
pasivaikščioti parke ar kvėpuoti. Skubėdami
turistai nemato natūralaus jūsų namų grožio
prasmės ar nepalaiko jūsų ekonomiškai. Jie
neturi laiko pažinčiai su jūsų kraštu ar prisiliesti
prie jūsų kultūros. Su laikui jie gali tiesiog tapti
didesne našta nei tikimybe užmegzti kultūrinį
ryšį.

nuotrauka: Susanna Shankar of Curiosity Saves.

Tai palaima ir prakeiksmas, kai pradedi pasikliauti šiais keliautojais dėl pinigų. Dažnas praranda
intymumą ir ryšį su gamta, dėl kurių Aliaska yra tokia unikali, o lankytojai nebepatiria regiono
autentiškumo.
Turizmo nutekėjimas
Galima pasikliauti turizmu, tačiau ar tikrai vietiniai uždirba tiek, kiek galėtų, kai kruiziniai laivai gauna
didžiąją dalį pelno? Turizmo nutekėjimas yra tuomet, kai pinigai nuteka iš paskirties vietos, atsidūria
kitos šalies kišenėje ar tarptautinėje įmonėje. Kruizų pramonė nominalia verte Aliaskos ekonomikai
atneša 4,5 milijardo dolerių. Tai beveik skamba taip, lyg būtų verta pramonės sukeltų nelaimių
aplinkoje (juokauju). Realybė yra labai skirtinga. Už kiekvieną 1,00 USD, išleistą Skagway,
Aliaskoje, vietos ekonomikoje lieka tik 0,10 USD. Kur dingsta kita dalis? Na, didelė dalis nuteka
tarptautinėms kruizų kompanijoms, įsteigtoms Panamoje, kur jos nemoka JAV mokesčių ir
nesamdo vietinių Aliaskos gyventojų.
Masinis turizmas vyksta trumpai, tik vasaros mėnesiais, todėl daugeliui Aliaskos gyventojų darbai
turizmo sektoriuje nėra patrauklūs. Jie nori rasti stabilų darbą ištisus metus su atlygiu. Tai reiškia, kad
dauguma turizmo pramonėje dirbančių žmonių gali būti iš kitų valstijų ar kitos šalies. Prieš išvykdami
žiemoti sezoniniai darbuotojai vasarą dirba ilgai ir sunkiai. O jų uždirbti pinigai nepasilieka Aliaskoje
jiems išvykus.
TS
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Aplinkos problemos
Kruiziniai laivai pateikia ilgą sąrašą aplinkos
pažeidimų. Daugelį metų kruiziniai laivai liejo
vandens atliekas į švarius vandenys , skleidė
invazines rūšis, nuodingas atliekas metė į
mažus bendruomenės sąvartynus, trumpai -

''Daugelį metų kruiziniai laivai liejo
vandens atliekas į švarius vandenys,
skleidė invazines rūšis, nuodingas
atliekas metė į mažus bendruomenės
sąvartynus, trumpai - padidino
vandens ir oro taršą.''

padidino vandens ir oro taršą. Nors turizmas
Aliaskai yra gyvybiškai svarbus, daugelis vietų paliekamos be pajamų iš turizmo sektoriaus,
siekiant sušvelninti ir prisitaikyti prie turizmo padarinių aplinkai.
Kai kurie maži miesteliai priešinasi kruiziniams laivams, bandydami įgyvendinti oro ir vandens taršos
mažinimo politiką. Haines pasiūlė teisės aktus, kad būtų užkirstas kelias masiniam turizmui, siekiant
sumažinti kruizinių laivų pajėgumus. Reikšminga kruizų kompanija pareiškė, kad nebesustos į Haines
uostą, per kelias dienas uostas prarado didelias pajamas. Vietiniai Aliaskos gyventojai prarado prieigos
galimybę prie Ledyno Įlankos, likdami stebėdami daugybę turistų, teršiančių vandenį ir besinaudojančių
daugiau teisių į žemę.
Daugelis sveikina turizmo įvedimą į Pietryčių Aliaską ir jo sėkmę atgaivinant pragyvenimo šaltinį,
apsaugant Tongaso nacionalinio miško medienos ruošos pramonę nuo žlugimo. Kiti vietiniai gyventojai
svarsto, ar turizmas nedaro tiek pat žalos aplinkai.
Veiksniai į kuriuos verta atsižvelgti
Tie, kurie besilankydami Aliaskoje, nusprendžia tai daryti neskubėdami, remdami vietos verslą,
aplankydami daugiau nei tik kelis kaimelius ir didžiąją laiko dalį praleisdami laive, išvyksta žinodami, kad
ne tik patobulėjo patys ir praturtino savo žinias, bet ir paliko vertingesnį pėdsaką Aliaskai.
Platesnės turizmo galimybės
Paprastas vengimas masinio turizmo sezono Aliaskoje reiškia, kad kai kurios įmonės gali įdarbinti
vietinius gyventojus ir būti atviros lankytojams ištisus metus. Talkeetna mieste, Denali alaus darykla,
didžiausia miesto darbdavė, dirba ištisus metus. Jie gali būti atviri ištisus metus tik tuo atveju, jei žiemos
metu lankosi tiek vietiniai gyventojai, tiek turistai.

nuotrauka: Susanna Shankar of Curiosity Saves.
TS

Lankymasis piko sezono
metu taip pat yra gerai,
tačiau norint paremti
vietinius reikia aplankyti
mažus miestelius, kurie
nėra kruizinių kelionių
maršrute. Meskite sau
iššūkį pažinti pasaulį
autentiškai, ieškodami
prasmingos patirties.
Pabūkite ilgiau, leiskite
gamtai atsikvėpti nuo
tūkstančių pėdų,
apžiūrėkite nežinomas
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vietas ir apsilankykite tuo metu, kai niekas kitas to nedaro.
Keliaukite pažinti aplinką
Daugelis žmonių keliauja mokytis, išbandyti naujus maisto produktus, išmokti naujų kalbų, patirti naujų
potyrių, pažinti naujas kultūras. Aš keliauju pažinti aplinkos. Apsilankę Aliaskoje turėtumėte aktyviai
ieškoti edukacinės patirties, kad sužinotumėte apie klimato kaitos poveikį, sveikos ekosistemos
išsaugojimo svarbą ir tai, kaip vietos gyventojai žiūrį į tvarumą kaip gyvenimo būdą. Daugelis Aliaskos
gyventojų turi gilų ryšį su gamta. Nors gali atrodyti, kad naftos pramonė prieštarauja šiai vertybei,
Aliaskos gyventojai vis labiau supranta gamtos apsaugos svarbą siekiant apsaugoti gyvenimo
būdą ir tapatumą. Kiekviena kultūra su gamta siejasi skirtingai, todėl svarbu atsiverti pasauliniam
tvarumui, kad galėtume šiek tiek ilgiau mėgautis savo planetos biologine įvairove.

MES DAROM!
SĖKMĖS ISTORIJA RIMA P.

Šį kartą mūsų sėkmės istorija prasidėjo dar
2008 metais, vienoje iš mažų Baltijos
valstybių - Estijoje. Ši istorija apie tai, kaip
gera idėja gali išaugti, nesvarbu, kur ji
atsirado. Ji gali paskatinti sėkmingą
iniciatyvą visame pasaulyje, įtraukdama 180
šalių. Taigi, pažvelkime į „Darom, Pasauli“ ir
jau padarytą projeko poveikį (Lietuvoje ,,Mes
Darom'').
„Darom, Pasauli“ startavo Estijoje
daugiau nei prieš 10 metų, o dabar tai yra
nuotrauka: Let's do it World!

pasaulinė pilietinė organizacija, telkianti
žmones visame pasaulyje prisijungti prie

švarinimo renginių vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Nuo vienos mažos baltų tautos tinklas
išsiplėtė iki 180 šalių.
Grįžkime į praeitį.
2008 metais gegužės trečioji diena Estijoje buvo kiek kitokia nei įprastai. Apie 50 000 estų išėjo į
gatves, miškus ir parkus ir taip prisidėjo prie pirmojo „Darom“ renginio. Su žiniasklaidos pagalba
jis išsiplėtė į kitas Baltijos valstybes: Lietuva ir Latvija kitąmet surengė tokį patį renginį.
Organizuotuose tvarkymosi akcijose dalyvavo 250 000 žmonių!
2010 metais Portugalijoje ir Slovėnijoje prisijungė dar šimtai tūkstančių žmonių, dalyvaujančių
renginiuose. 2011 metais dalyvavo jau 16 šalių, ne tik iš Europos, bet ir Indija, Kambodža, Rusija ir
Brazilija.
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Tinklas auga.
2012 metų pavasarį ir vasarą visuose žemynuose vyko daugybė valymo akcijų ir renginių, kuriuose
dalyvavo milijonai savanorių iš 96 šalių. Slovėnija ir Portugalija suvaidino didelį vaidmenį, suburdamos
iniciatorius ir rėmėjus, pasidalindamos savo patirtimi ir pristatydamos „World Cleanup 2012“ (Pasaulinė
tvarkymosi diena). Kaip jau minėjau anksčiau, šiandien tinklą sudaro 180 šalių.
Pasaulinė tvarkymosi diena
Dirbti drauge, norint pasiekti tikslą ir padaryti įtaką, yra lengviau nei atskirai. Visuotinei kietųjų atliekų
problemai reikalingas didelis ir galingas judėjimas, kad iš tikrųjų pasikeistų esama padėtis. Net jei visas
pasaulis dabar pakeistų įpročius ir nesudarytų naujų atliekų, vis vien turėtume susitvarkyti su anksčiau
sukurtomis atliekomis.
Pasaulinė valymo diena yra kasmetinė
pasaulinė socialinė veikimo programa, kurios
tikslas - kasmet rugsėjo 3-ąjį šeštadienį kovoti
su šiukšlėmis. Tikslas yra ne tik išvalyti, bet ir
atkreipti dėmesį į netinkamai valdomą atliekų
krizę, bei mobilizuoti visus imtis veiksmų individualius asmenis, vyriausybines institucijas,
korporacijas ir kitas organizacijas.

''Pirmoji pasaulinė tvarkymosi diena
buvo 2018 m., joje dalyvavo apie
15 milijonų žmonių iš 158 šalių.
Pagal 2019 m. statistiką
Pasaulinėje tvarkymosi dienoje
dalyvavo daugiau nei 21 milijonas
dalyvių. “

Pirmoji pasaulinė valymo diena vyko 2018 metais, joje dalyvavo apie 15 milijonų žmonių iš 158 šalių.
Praėjusiais metais dėl COVID-19 neorganizavome didelių renginių, tačiau pagal 2019 metų statistiką
Pasaulinėje valymo dienoje dalyvavo daugiau nei 21 milijonas dalyvių.
Skaitmeninio valymo diena
Mes turime atliekų ne tik sąvartynuose, miškuose, gatvėse, bet ir skaitmeniniame pasaulyje, kuris taip
pa yra šiukšlių dėžė. Kiekvienas iš mūsų saugo nereikalingus failus savo kompiuteriuose, planšetiniuose
kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir duomenų centruose. Tiesiog atlikdamas paprastą
veiksmą - ištrindamas nereikalingus failus, kiekvienas asmuo daro teigiamą poveikį. Prailginkite savo

nuotrauka: Let's do it World!
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prietaisų tarnavimo laiką ir sutaupykite didžiulį kiekį CO2. Skaitmeninio valymo diena yra nauja „Darom,
Pasauli“ iniciatyva.
Darom fondas
Laikas bėga, o šis vienas įvykis Estijoje išaugo į didžiausią valymo veiksmą pasaulyje. 2018 metų
projekto koordinavimas buvo perduotas „Darom, Pasauli“ nevyriausybinei organizacijai. „Pasilik
tai“ (Keep it) planas buvo sukurtas pasaulinei bendruomenei, o fondas „Darom“ dabar daugiausia
dėmesio skiria bendruomenių įtraukimui. Tai nebėra tik vienos dienos veiksmas, jis yra daug didesnis,
skleidžiantis žinias ir švietimą. Organizacija kuria darnaus vystymosi švietimo programas, teikia
konsultacijas apie tvariausias išteklių valdymo sistemas ir diegia novatoriškas technologijas tvariam
pasauliui.
Žmonės Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje dalyvauja visais lygmenimis: mokyklos, bendruomenės, privataus
verslo, NVO ir vyriausybinės institucijos planuoja lokacijas ir koncentruojasi į vietas, kurias labiausiai
reikia išvalyti.
Norint įgyvendinti ir pasidalinti gerąja patirtimi ir žiniomis, reikia laiko ir daug pastangų. Be abejo, Europa
yra lyderė lyginant su kitais žemynais, tačiau ji toli gražu dar nėra tobula. Švietimas, įpročių skatinimas
jaunystėje ir žmonių suvienijimas į bendrą tikslą yra kertinis. Mums reikia tokio pobūdžio gerų pavyzdžių
ir sėkmės istorijų, kad parodytume, jog galime pasiekti gerų dalykų ir įgalinti žmones.
Kita Pasaulinė valymo diena yra 2021 metų Rugsėjo 18 diena. Pasiruoškite!

TURIZMAS SKELBIA...
MES PAKLAUSĖME ... BOB GARNER

Paskutiniame TL numeryje daug rašėme apie tvarias keliones, tačiau tai plati ir svarbi tema, tad skiriame
dėmesio šiai temai dar kartą.
Bob Garner kartu su savo vyru Ianu valdo šešis prabangius ir aplinkai draugiškus atostogų apartamentus
„Casal dei Fichi“ Le Marche, Italijoje. Mes manome, kad Bob ir Ianas padarė didelį įdirbį, kad kiekviena
atostogų akimirka nuomojantis pas juos būtų kuo tvaresnė. Todėl paprašėme Bob šiek tiek papasakoti
apie vieną iš organizacijų, kurių nariai jie yra: „Turizmas skelbia ekstremalią klimato situaciją“.

Nebent jūs gyvenate kaip atsiskyrėlis,
neturintis galimybės patekti į išorinį
pasaulį, negalėjote nežinoti apie klimato
situaciją, su kuria susiduriame visi.
Reaguodamos į tai vyriausybės, valstybės,
regionai, įmonės ir įvairūs pilietinės
visuomenės sluoksniai paskelbė
ekstremalią klimato situaciją.
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Kad ir kaip būtų netikėta, kelionių pramonė prisideda prie turizmo problemos, kuri išskiria apie
7% viso pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Mokslininkai sako, kad iki 2030 metų turime
perpus sumažinti išmetamų teršalų kiekį visame pasaulyje. Tai taikoma ir turizmui.
Ką daro turizmo pramonė?
Turizmas skelbia ekstremalią klimato situaciją - tai pasaulinė bendruomenė, kurioje yra šimtai su
kelionėmis susijusių įmonių ir asmenų, kurie pripažįsta ekstremalią klimato situaciją ir susirenka ieškoti
bendrų sprendimų. „Turizmo deklaracijos“ siekia suteikti galimybę visiems kelionių pramonės
sektoriams pripažinti savo atsakomybę ir parengti atitinkamus klimato politikos planus, mažinančius
anglies dvideginio išmetimą pagal tai, kas, pasak mokslo, yra reikalinga. Tikslas – sekančią jūsų kelionę
paversti kur kas ekologiškesne.
Kodėl turizmas įsitraukęs?
Turizmas yra didžiulė pasaulio ekonomikos dalis, kurioje dirba dešimtys milijonų žmonių. 2019
metais pasaulinis BVP sudarė maždaug 2,9 trln. JAV dolerių ir šie skaičiai kasmet sparčiai auga ir
turėtų augti ateityje.
Turizmo sektorių sunku apibrėžti, nes, skirtingai nei kitose pramonės šakose, nėra vieno aiškaus
produkto. Tai apima daugelį pramonės šakų, įskaitant apgyvendinimą, transportą, lankytinus objektus,
kelionių kompanijas, pramogas, maitinimą ir daugybę papildomų funkcijų, tokių kaip reklama, rinkodara
ir žiniasklaida.
Turizmo įmonės įsitraukia, nes nori dalyvauti sprendime, kuris prasideda pripažįstant tiek ekstremalią
klimato situaciją, tiek būtinybę mažinti išmetamų teršalų kiekį, tiek įsipareigojant imtis veiksmų.
Turizmas greitai keičiasi, tuo pačiu keičiasi ir keliautojų lūkesčiai. Jie taip pat domisi apie klimato krizę ir
galvoja, kaip sekančias savo atostogas padaryti šiek tiek ekologiškesnes.
2021 metų „Booking .com“ vykdė keliautojų apklausą ir nustatė, kad 69% keliautojų tikisi, jog
turizmo pramonė pasiūlys tvaresnes kelionių galimybes.
Taigi, iki 2030 metų kelionių ir turizmo sektorius turi maždaug per pusę sumažinti savo anglies
dvideginio poveikį. Tai galima pasiekti tik tada, kai visi dirbsime kartu, dalinsimės žiniomis, remsime
vieni kitus ir pasisakysime už reikalingas naujoves. Tai yra turizmo „Turizmas skelbia ekstremaliąją
klimato situaciją“ esmė.
Dalyvavimo svarba
Mes su „Casal dei Fichi“ dalyvaujame, nes norime viešai pareikšti savo įsipareigojimą šiam klausimui ir
įgyvendinti veiksmingus sprendimus. Mes žinome, kad visuomenės supratimas apie ekstremalią
situaciją klimato srityje auga ir tuo pačiu daugėja klientų, kurie reikalauja, kad apgyvendinimo paslaugų
teikėjai vadovautųsi atitinkamais sprendimais.
Pastebėjome, kad buvimas „Turizmas skelbia“ nariais leido pasiekti dvigubai didesnių rezultatų
nei tai, ką mūsų verslas gali lengvai pasiekti, bei leido pasimokyti iš kitų, susiduriančių su
panašiais iššūkiais tvarumo srityje.
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Geri šeimininkai žino, kad suteikti
puikią svečių patirtį reikia visame kame
- pradedant nuo apgyvendinimo ir
baigiant aptarnavimo paslaugomis.
Tačiau iš tiesų į priekį mąstantis
šeimininkas, kaip ir visi kiti mūsų
pramonės sektoriai, vis labiau
supranta, kad jis turės būti susitelkęs
su kitais dalyviais spręsdamas klimato
kaitos klausimus. Ekologiškų iniciatyvų
įgyvendinimas ir anglies dvideginio
pėdsakų įvertinimas nebėra papildoma
nauda, - tai yra apčiuopiamas ir
nuotrauka: Bob G. - Casal dei Fichi
praktinis žingsnis prisiimant
atsakomybę ir prisidedant prie praktiškų
sprendimų kūrimo, kurių dabartinis keliautojas tikisi ir kurių reikia planetai.
Ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti?
Kai planuosite kitą kelionę, gerai pagalvokite, kaip ją padaryti kuo ekologiškesnę. Tai apima ir tai, kaip
keliaujate, kiek laiko, kur apsistojate, ir ką veikiate nuvykę. Pasidomėkite, žiniasklaidoje yra daugybė
straipsnių, kuriuose keliautojai pateikia patarimų, ką daryti ir ko nedaryti. Mano patirtis susijusi su
apgyvendinimu, todėl žinau, kad kiekvienas šeimininkas turi daug galimybių, kad jūsų viešnagė būtų
ekologiškesnė, tačiau daugelis paslaugų teikėjų vis dar nesiėmė šios problemos sprendimo. Taigi,
protingai naudokitės savo perkamąja galia, ieškokite būsto, kuris bando padaryti ekologišką įtaką, o
tiksliau padaryti kuo mažiau įtakos gamtai.
Įvertinkite, ar jus dominanti apsistoti vieta žengė keletą ekologiškų žingsnių, daugiau nei atliekų
rūšiavimo įdiegimas. Ieškokite konkrečių ir plataus masto veiksmų, kurių jie ėmėsi, susijusių su
energija, vandeniu, gamtos palaikymu ir pan. Pažiūrėkite, ar nepriklausoma agentūra juos
sertifikavo kaip ekologiškus. Ar jie laimėjo kokius nors apdovanojimus? Ar sulaukė spaudos
pranešimų apie savo pastangas? Galbūt jie netgi yra „Turizmas skelbia ekstremalią klimato
situaciją“ nariai!

REKOMENDACIJOS
KNYGA. ,,Niekas nėra per mažas imtis didelių pokyčių” Greta
Thunberg
Šiuo metu visi žino, kas yra Greta Thunberg, - jauna mergina,
įkvėpusi milijonus jaunų žmonių išeiti į gatves kovoti už mūsų
planetą. Ši aktyvistė nusprendė pasisakyti apie klimato kaitą ir
protestuoti prieš šiuos pokyčius bei įkvėpė pasaulinį judėjimą. Greta
pelnė Nobelio premijos nominaciją ir mums visiems parodė, kad
paprastas mažas žingsnis, toks kaip, protestavimas gatvėje, gali
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paskatinti realius pokyčius. Šioje knygoje surinktos kai kurios puikios Gretos kalbos, kurios paliko įspūdį visame
pasaulyje.

KNYGA VAIKAMS. ,,Vandens princesė” Susan Verde

Kas žino apie vaiko raidą, žino, kiek svarbios paauglystei
yra ankstyvoje vaikystėje įgytos žinios ir įgūdžiai. Taigi ši
Susan Verde knyga yra puiki medžiaga išmokti svarbių
pamokų apie pasaulį.
Knyga paremta modelio Georgie Badiel vaikyste. „Vandens
princesė“ pasakoja apie jauną merginą, norinčią į savo
Vakarų Afrikos bendruomenę atnešti geriamojo vandens.
Vis dar įprasta daugelio Afrikos šalių kaimo gyventojams
žingsniuoti ne vieną kilometrą, kad parsineštų švaraus ar
tiesiog vandens, o dažniausiai ši užduotis tenka šeimos
moterims ir mergaitėms.
Kadangi Džis Džis negali priartinti vandens ar padaryti jį
švaresniu, knygoje pasakojama, kaip ji kiekvieną rytą eina parnešti vandens iš šulinio. Kaip ir dauguma Afrikos
moterų vietoj karūnos, ši princesė ant galvos neša sunkų puodą sklidiną vandens.

FILMAS. ,,Elektroninių atliekų tragedija”

Šis 2014 m. filmas pasakoja apie
didžiulę pasaulinę elektroninių
atliekų problemą, pabrėždamas
realybę, jog net labiausiai
išsivysčiusios šalys, vykdančios
stiprias ekologiškas iniciatyvas ir
atliekų perdirbimo programas,
kovoja su labai realiomis
elektronikos atliekų problemomis.
Kasmet šios išsivysčiusios
valstybės išmeta apie 50 milijonų
tonų elektros ir elektronikos
atliekų: kompiuterių, televizorių,
mobiliųjų telefonų ir kitos buitinės
technikos.
Šiame filme klausiama, ar galima sustabdyti šią nuodingų atliekų bangą. Ar dar ilgai ignoruosime problemą? Kas iš
tikrųjų vyksta su šiomis atliekomis?
Tikime, kad tai labai svarbi šių laikų tema, kai visi norime prieigos prie geriausių ir blizgiausių technologijų ir nuolat
keičiame įrenginius, kai tik atsiranda naujos versijos. Būkime protingi ir tvarūs rinkdamiesi.
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