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Salut,
Eu sunt Paula și mă bucur că ții în mână această
cărticică. Mă bucură ideea că tu și cu mine, prie
tenele și prietenii noștri, apoi poate și prietenii
prietenilor noștri, încercăm cu toții să facem ceva
pentru sănătatea mediului. Tocmai tinerii ca noi, cu
mișcarea lor Fridays for Future și cu acțiunile lor
de protest din toată lumea, au făcut ca subiectul
crizei climatice să devină unul cu mult mai prezent
în discuțiile din familie și din spațiul public.
Când se pune problema ce pot face eu pentru
protecția mediului, cel mai potrivit mi se pare
acest proverb african: „Mulți oameni mici din
multe locuri mici, care fac mulți pași mici, pot
schimba împreună fața pământului.” Primul pas
este să începem chiar cu noi. Și în acest abecedar
al mediului vorbim tot despre niște pași mici, pe
care îi poți face tu și oricine altcineva. Dacă te
gândești s-o faci, vei descoperi că nu ești singur.
Vei găsi persoane care gândesc la fel, prieteni noi;
s-ar putea să găsești sprijin la părinții și la unii
dintre profesorii tăi.
Același lucru l-au constatat și Alex, Mia, Paul și
Hanna, personajele acestei cărți. Sunt tineri de
vârsta noastră, care au luat decizia să-și exa
mineze modul de viață și să facă niște schimbări.
Atitudinea lor este Yes, we care, iar convingerea
este: we can! Vei vedea în carte care le sunt
raționamentele și argumentele, cum le discută
5

și cum acționează. Rezultatul este un mănunchi
de sugestii simple pentru un mod de viață cât
mai puțin dăunător mediului. Sunt și teme pe
care cei patru prieteni nu fac altceva decât să le
aducă în discuție, fără a avea posibilitatea să le
aprofundeze. Pentru un abecedar al mediului, e
suficient. Ceea ce urmează stă și în puterea ta –
în puterea voastră. Tu singur hotărăști de unde ai
putea să începi, despre care subiecte simți nevoia
să citești mai mult, cu cine te poți asocia și în ce
fel de acțiuni vrei să te implici.
Sper ca ideile din Yes, we care! să te stimuleze.
M-aș bucura tare mult să primesc vești de la tine:
care informații din această carte au reprezentat
o noutate pentru tine? În ce privință simți nevoia
să aduci contraargumente? Ce schimbări ai făcut
în urma lecturii? Ce ai reușit să obții practic?
Sau orice altceva ți s-ar părea important să-mi
comunici.
Instagram:
yeswecare_fortheplanet
Paula Dörr
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DUMINICA
Alex: Ador duminica! Dorm până târziu și nu fac
nimic toată ziua.
Paul (oftând, către fete): L-am întrebat dacă nu
vine cu mine în mall și m-a refuzat net. Cică e
ziua lui de nefăcut nimica.
Alex: Clar! Duminica e zi de odihnă! Nu mă duc
în niciun mall. Tatăl meu zice, de fiecare dată
când mă vede că dorm până târziu, că a te odihni
înseamnă altceva decât să cazi lat și să dormi o
zi întreagă, numai ca s-o poți lua ziua următoare
de la capăt. A te odihni se referă la o altă calitate
a vieții, zice el.
Hanna: Tatăl tău procedează ca DoamneDoamne. Cum zice și Biblia: după toate câte
Le-a făcut, în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit (Gen 2, 3).
Mia: Asta am discutat de curând și la religie.
În Geneză se spune: Dumnezeu a binecuvântat
ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că atunci s-a
odihnit. Asta e așadar culmea creației: ziua de
odihnă! Duminica noastră! (chicotind) Nu omul!
Hanna: În plus, să nu faci nimic e profund ecologic.
Paul: Ok, ok. O fi ecologic să nu faci nimic, dar
poate că sunt și lucruri pe care le poți face și
care să fie totuși ecologice. Hai să vedem:
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Începe duminica altfel, de exemplu cu un moment de
liniște. Simte-i frumusețea și forța.
Fă din duminică o zi altfel decât toate celelalte zile.
Aranjează masa deosebit de frumos și transformă
momentul mesei în ceva special.
Gândește-te la săptămâna care a trecut și amintește-ți
de trei evenimente, de trei momente de care te-ai bucurat.
Dă-i voie inimii tale să se umple de recunoștință.
Oferă-ți un interval de răgaz, în care să poți să nu faci
nimic.
Fă ceva ce n-ai mai făcut până acum.
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Cultivă-ți prieteniile. Organizează o excursie cu bicicletele. Ai grijă ca resturile de la picnic să fie strânse și
să ajungă într-un coș de gunoi.
Fă o drumeție, uită-te după plante și după animale,
amintește-ți numele lor. Bucură-te de Creație.
Meditează. Acest lucru îți permite să vezi lucrurile în
perspectivă, te liniștește, te relaxează, îți reduce consumul de resurse și îți dă din nou puterea să te implici
pentru alții.
Încearcă această tehnică simplă de a „a trăi momentul”:

Ieși undeva în aer liber, într-un loc liniștit, oprește-te și nu
fă nimic altceva decât să percepi:
- privește: norii, pădurea, pajiștea, drumurile;
- ascultă: mașinile, clopotele, fluieratul unei mierle, o
cioară;
- percepe mirosul: al pinilor, al mușchiului de sub stejar, al
zăpezii; mirosul de grajd de la cai;
- atinge: scoarța copacului, o piatră, frunzele căzute de sub
copac;
- simte: lumina, căldura soarelui, fulgii de zăpadă pe față,
umezeala ploii, foamea.
Percepe cum ți se arată lumea, ca și cum acum ai vedea-o pentru prima oară. Savurează liniștea care se
lasă când vocile tale interioare se sting una câte una.
Bucură-te de ceea ce percepi.
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VIAȚA DE ZI CU ZI
Alex: Aș vrea ca modul meu de viață să fie cât
mai puțin nociv pentru mediu. Recunosc că mă
sperie ceea ce se discută la ora actuală despre
criza climatică și despre urmările ei tot mai pro
babile. Așa că mi-am zis: Alex, ar fi cazul să faci
și tu ceva.
Paul: Să știți că avem colege care fac deja ceva
în direcția asta, și nu puțin. S-au organizat într-un grup proactiv sub denumirea de Fridays
for Future, având ca țintă responsabilii din zona
politicului. Ceea ce cer ele este ca politicienii să
facă mai mult pentru protecția climei. Datorită
acțiunilor lor de protest, s-a ajuns în mai multe locuri ca politicienii să nu-și mai poată pur și simplu
permite să ignore tema. Toată stima! Chiar dacă
nu mă implic personal, îmi place ce fac ele.
Alex: Dar ar trebui să poți face ceva și dacă nu
ești activist, nu?
Hanna: Da, sigur. Ba chiar cred că e cazul să facem
ceva! Cred, de asemenea, că ar trebui să începem
cu noi înșine înainte de a încerca să-i atragem pe
alții. Dacă vreți, putem face un început noi patru.
Mia: Bună idee. Ne informăm, punem ideile cap la
cap și începem să ne mișcăm în direcția bună. Cu
pași mici, dar începem.
Alex: Să ne transformăm modul de viață într-unul
mai „verde”? Cu voi alături, ar fi cool! Hai să vedem ce putem face.
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La început de an școlar, dăruiește-i dirigintei un buchet de flori sau de ierburi frumos mirositoare, culese
de tine din grădină. Renunță la florile tăiate, cultivate
în condiții despre care nu știi nimic și care ajung la noi
de peste mări și țări.
Tot la început de an școlar, când îți pregătești cărțile
și caietele, renunță la copertele de plastic. Îți poți face
singur cele mai creative și mai originale învelitori din
file de calendar din anii trecuți.
Folosește caietele cât mai eficient cu putință, evitând
să lași pagini goale, nescrise.
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Dacă obișnuiești să-ți iei cu tine mâncare la școală,
fă-o într-o cutie de merinde. În felul acesta nu rămâne
nimic de aruncat după ce ai terminat de mâncat. Îți
poți alege o cutie din metal inoxidabil sau din lemn, nu
neapărat din plastic.
Pune lângă sandviș și un fruct proaspăt sau o legumă.
Un morcov bio proaspăt, tăiat pe lung, e gustos,
sănătos, bun de ronțăit și la fel de bun de împărțit cu
colegii.
Mergi la școală cu bicicleta. În felul acesta faci ceva și
pentru sănătatea ta, și pentru cea a mediului.

Ai chef să încerci o altă ținută de școală și ți-ai dori
niște haine noi? Nu trebuie neapărat să cumperi haine
pentru asta. Organizează cu prietenele o „zi a dulapurilor”. Fiecare aduce câteva obiecte de îmbrăcăminte
pe care nu le mai poartă, dar care ar putea în schimb
să placă altcuiva. În felul acesta promovezi reintrarea
în circuit a unor obiecte deja existente, care altfel ar
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ajunge la gunoi. E bine pentru mediu, nu costă nimic,
iar distracția e asigurată.
Poți încerca și să modifici obiectele de îmbrăcăminte
în stare bună, dar pe care nu le mai porți. Uneori, un
mic detaliu poate schimba cu totul look-ul unei haine,
redându-i atractivitatea. Dacă te descurci bine cu acul
și ața, poate ai chef să faci modificări chiar mai mari
și să transformi complet un obiect de îmbrăcăminte.
Inventează și un nume simpatic pentru treaba asta,
spune-i „upcycling fashion”, „ecocult”, „ecofashion”
sau orice alt nume ți se pare amuzant.
Încearcă să întărești, prin modul de a te îmbrăca, trendul „upcycling & redesign”. Prin asta reduci utilizarea
de materie primă, te sustragi imperativelor supraconsumului și cruți mediul. Bucură-te de o nouă estetică!
Din haine uzate poți face o grămadă de alte obiecte
utile: o sacoșă sau o poșetă dintr-o pereche veche de
blugi, o pernă umplută cu ierburi frumos mirositoare
dintr-o rochiță colorată, dischete demachiante dintr-un
tricou moale.
Informează-te despre mișcarea minimalistă. Adesea,
tinerii sunt cei care pun sub semnul întrebării pornirile
consumatorului obișnuit; ei sunt cei ce renunță în mod
conștient la a cumpăra lucruri și care se despart de
posesiuni superflue pentru a face loc esențialului. Sloganul lor este: mai puțin înseamnă mai mult.
Dacă îți dorești să folosești pentru igienă și în scop
cosmetic produse sănătoase pentru mediu, atunci
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poți alege cosmetice naturale. Cu o pastă de dinți bio
alegi un produs care acționează prin ingredientele sale
naturale și eviți folosirea ingredientelor sintetice discutabile din pastele de dinți uzuale. În plus, producerea
celor dintâi este mai puțin solicitantă pentru mediu.
Dacă vrei să eviți cosmeticele care conțin micropar
ticule de plastic, îți poți face propriul scrub. E foarte
simplu și foarte rapid: amesteci zaț de cafea cu un pic
de ulei de măsline presat la rece, astfel încât să obții o
masă umedă, nu exagerat de fluidă. Cu acest amestec
îți masezi ușor pielea feței și a corpului, sub duș. Pielea
devine netedă ca mătasea, iar aroma de cafea te va
înviora ca nimic altceva.
„Secret Santa” poate fi o bucurie. În zilele premergă
toare Crăciunului, înțelege-te cu colegii de clasă ca
toată lumea să dăruiască un obiect de care nu mai
are nevoie, pentru ca altcineva să se poată folosi de
el. Făcut cu sufletul curat, acest gest de a oferi și de
a primi aduce bucurie și ameliorează starea de spirit
a clasei.
Ridică problema unor practici curente din cotidianul
școlar – de exemplu, faptul că fiecare măr este ambalat
separat în plastic. Alege un asemenea detaliu pentru a
deschide dialoguri despre problema sustenabilității și
a criteriilor pentru o școală „verde”.
Implică-te la școală în amenajarea unei curți verzi – o
fâșie plantată cu flori și verdeață n-ar trebui să fie o
imposibilitate nici chiar pentru cele mai înguste curți.
Dacă aveți copaci, împreună cu clasa ta puteți „adopta”
unul – îl udați, îl săpați la rădăcină ca să se aereze
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pământul, îndepărtați mizeria de sub el. Plantează flori
care le sunt pe plac albinelor. Ajută-i pe colegii din
celelalte clase să adopte la rândul lor câte un arbore.
Ai auzit despre rețeaua „Școli verzi”? Pe scoliverzi.ro
găsești localitățile / școlile care fac parte din această
rețea, experiențe ale cadrelor didactice care au introdus materia „Ecoeducație pentru școli verzi” în școala
lor, manualul utilizat și relatări despre proiectele „verzi”
desfășurate în respectiva localitate. E încurajator câte
proiecte bune există, gândite global și aplicate local
de către cadre didactice și elevi laolaltă.
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Apropie-ți un cadru didactic cu preocupări în direcția
protecției mediului. Asemenea persoane există în orice
școală – cu siguranță și în școala ta. Relatează-i despre
conceptul de „școală verde” și discută cu el sau ea;
vedeți ce pași s-ar putea face în direcția unei mai bune
sustenabilități în cotidianul școlar.
Informează-te dacă în școala ta nu există deja un grup
de tineri care să activeze pentru reducerea modificărilor
climatice. Dacă nu există, ia tu inițiativa, alături de
grupul tău de prieteni, de câțiva colegi de clasă sau de
un profesor. Discutați despre criza climatică. Aliază-te
cu un cadru didactic care să ducă discuția în cancelarie.
Alături de cei din conducere, gândiți-vă ce se poate
face pentru ca școala să devină un loc mai favorabil
mediului. Alegeți un proiect „verde” care să aducă o
schimbare, oricât de mică ar fi aceasta.
Participă la o acțiune a organizației Fridays for Future.
Invită-i și pe alții să participe. Folosește-te de o oră
de dirigenție pentru a le vorbi colegilor despre ceea ce
se întâmplă în zilele noastre în lume, pentru a explica
de ce ieși în stradă și de ce ar trebui să ți se alăture
și ei. Ai întotdeauna în vedere evenimentele legate de
protecția mediului de la tine din oraș sau din comunitatea în care trăiești.
Informează-te despre fundațiile și asociațiile din zona
ta care au ca obiect de acțiune protecția mediului și
a climei.
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CE ȘI CUM MÂNCĂM
Paul (către Mia și Hanna): Alex a devenit vegeta
rian. Vrea să facă ceva pentru climă. La naiba, n-o
să mai pot mânca kebap cu voi.
Hanna: De ce nu? Kebap vegetarian. Știi ce bun
e?! Și oricum e mai sănătos să mănânci carne
mai rar. Pe pământ există așa-numitele „zone albastre”, unde oamenii sunt foarte longevivi. Se
consideră că se datorează faptului că regimul lor
de hrană este unul predominant vegetarian.
Alex: Da, exact! Știai că 70% din emisiile directe
de gaze cu efect de seră pot fi puse în seama
alimentației cu produse de origine animală? Cu
tot ce presupune faptul de-a avea o bucată de
carne în farfurie: furaje pentru animale, sacrificarea animalelor și prelucrarea cărnii, transportul
ei, faptul că trebuie depozitată la rece și așa mai
departe. Am citit că 77% din totalul suprafeței
agricole este folosit pentru producția de carne
(focus.de).
Mia: Producția de carne și de lactate! În condițiile
în care acestea nu acoperă decât 17% din necesarul caloric al omenirii.
Alex: Da, iar consumul mondial de carne crește
încontinuu. De unde să mai provină alte și alte
suprafețe, peste cele 77% pe care le folosim
deja pentru asta? Din păduri? Din zona de savane încă neexploatate? Cu ce preț? Animalele
își pierd habitatele, biodiversitatea se restrânge și
mai mult – eu nu vreau asta. De aceea am și luat
hotărârea să renunț la carne.
20

Hanna: Eu sunt flexitariană, încă. Mama mea își
face griji că modul de viață vegetarian aduce cu
sine carențe nutriționale. În schimb, a acceptat să
schimbăm felul în care mâncăm: să gătim mult mai
rar carne, în niciun caz mai des decât o dată pe lună;
să nu mai cumpărăm carne decât de la țărani, care
cresc animalele în condiții bune; să scoatem cu totul
cârnații din meniu; o zi pe săptămână să mâncăm
vegan. Astea au fost condițiile mele. Așa sunt
dispusă să-i fac mamei mele îngrijorate pe plac și
să mănânc și ceva carne, din când în când. Gândițivă că, așa, toată familia mănâncă mai puțină carne. Și mama e tot mai încântată, pentru că în felul
acesta a descoperit o întreagă lume de noi rețete
– datorită mie, cum zice ea de fiecare dată. (Și către
Mia, care e vegană:) Să devenim vegani încă nu se
pune problema. Nu deocamdată, cel puțin.
Mia: Nu contează. Poți face ceva bun pentru mediu și fără să fii vegan sau vegetarian.
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Consumă mai puțină carne și produse de origine
animală.
Află mai multe despre creșterea animalelor și care sunt
consecințele (reducerea biodiversității, fragmentarea
habitatelor forestiere, exploatarea intensivă a terenurilor, restrângerea habitatelor speciilor sălbatice, încălzire
globală și altele).
Alimentele obținute prin manipulări genetice sunt
adesea mai puțin gustoase decât cele naturale, ceea
ce duce la necesitatea folosirii de arome artificiale; în
plus, efectele organismelor manipulate genetic asupra
genomului uman n-au fost încă suficient investigate.
Influențează tu însuți, prin alegerea alimentelor pe care
le cumperi, modul de producție, transportul, protecția
mediului și a climei și plata corectă a muncii. Cumpără
produse de sezon, cultivate local/regional și provenite
dintr-un comerț etic.
Cumpără produse proaspete din piață. Ai în vedere
ca fructele și legumele să provină din culturi controlate biologic.
Gândește-te la traseul pe care îl parcurg alimentele
și cumpără produse (inclusiv flori) din regiune. Verifică
dacă nu cumva cartofii pe care îi cumperi au călătorit
în ultima lună mai mult decât tine.
În cazul bananelor, ceaiului, cafelei (care nu se cultivă
în România), interesează-te la comerciant dacă aceste produse provin dintr-un comerț etic. Mișcarea fair-
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trade reclamă standarde etice și condiții comerciale
juste la nivel mondial (fairtrade.at, fairtrade.net).
Cumpără apă minerală din regiune, în recipiente de
sticlă refolosibile.
Grădinărește chiar tu. La o scară foarte mică, se poate
face chiar și în oraș. Bucură-te de ierburi aromatice, de
condimente, de legume și fructe din producția proprie.
Renunță la o cină pe săptămână și donează banii unei
cantine pentru săraci.
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Folosește perioadele de post pentru a-ți modifica
obiceiurile alimentare timp de câteva săptămâni.
Încearcă rețete vegetariene, poate chiar și câte una
vegană. Invită prieteni la masă. Povestește-le despre
postul tău.
În zilele de sărbătoare pregătește ceva special. Poate
fi foarte bine un fel de mâncare cunoscut și îndrăgit
de toți ai casei, după o rețetă de familie. Savurează-l
și mănâncă fără grabă. Fii atent la gustul mâncării și
abține-te în acest timp să te joci cu telefonul sau să
te uiți la televizor. Fă cum fac francezii: schimbă impresii cu comesenii tăi despre mâncare; analizează
care anume nuanțe ale gustului îți plac cel mai mult
și ce apreciezi cu deosebire la acel fel. E incredibil de
simplu, și în același timp surprinzător, să percepi în
mod conștient gustul unul aliment sau al unui fel de
mâncare familiar.
Încearcă să regăsești această atitudine și în viața de
zi cu zi, când ieși pe balcon și te uiți la una sau alta
din plantele aromatice, le pipăi, le miroși, le guști. Când
guști și probezi feluritele soiuri de roșii de la tine din
grădină. Descrie prin ce se deosebește un soi de altul,
cum arată o roșie în comparație cu alta, cum se simte
în mână sau pe limbă, ce gust lasă după ce-o mănânci.
Înainte a te așeza la masă, rostește o rugăciune. De
exemplu următoarea: Toți ochii se ridică spre Tine,
Doamne, iar Tu le dai lor hrană atunci când e vremea
ei. Îți așezi mâna Ta milostivă pe tot ce e viu și pe toți
îi saturi cu bunăvoința Ta. (Psalm 145, 15.16)
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PARC, GRĂDINĂ,
BALCON

Hanna: Imaginați-vă că la noi în cartier au
desființat un părculeț și au tăiat toți copacii. În
locul lui s-a făcut o parcare. Nu poți decât să te
întrebi: cât va mai merge așa?
Alex: Da, probabil că oamenii care locuiesc în zonă
au solicitat mai multe locuri de parcare. Alții sunt
de părere că din cauza copacilor se face mizerie
pe mașini sau că arborii țin umbră.
Hanna: Da, dar faptul că municipalitatea dă curs
unor asemenea cereri numai pentru că solicitanții
sunt vocali e o mare problemă. Pentru că nu
parcările ne asigură calitatea vieții, ci copacii.
Sigur că arborii țin umbră, dar ăsta e un lucru bun,
nu un motiv să fie tăiați! Așa, măcar va fi mai
puțin cald în oraș vara. Aerul curat și bucuria de a
vedea ceva verdeață nu pot fi înlocuite de nimic.
Copacii sunt esențiali ca filtru de praf și ca sursă
de oxigen, dar nu numai atât! Ei echilibrează clima
în general și servesc ca habitat pentru tot soiul de
vietăți. Copacii sunt binefăcătorii noștri și așa ar
trebui să-i și tratăm!
Alex: Arborii din părculeț ar fi avut destul loc să
crească mari. Dacă n-ar fi fost tăiați, desigur. Iar
copacii din restul orașului sunt de multe ori un fel
de „copii ai străzii”. Le merge mizerabil. Uitațivă la copacii bătrâni de prin piețe. Lucrările de
construcție le afectează rădăcinile, pământul din
jur e bătătorit și tare ca piatra, au tot mai puțin
loc să-și întindă rădăcinile, toată sarea care se
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pune iarna pe carosabil și pe trotuare ajunge la ei
în pământ, vara stau în caniculă... Mor efectiv de
sete! Spre deosebire de noi, copacii mor lent.
Paul: Să știi că am văzut asta și la copacul de pe
trotuarul din fața casei noastre. E un tei frumos,
încă tânăr; se zice că teii trăiesc o mie de ani.
Știți cum se spune: „Teiul vine 300 ani, stă 300
ani și se duce 300 ani”. E un citat pe care l-am
întâlnit de multe ori. Ne-am gândit să ne luăm
noi responsabilitatea pentru el, să apuce să
crească mare.
Hanna: Și ce-ați făcut?
Paul: Întâi i-am săpat, cu mare grijă, pământul din
jurul trunchiului, pe care l-am înlocuit cu humus
din pădure. Prea des am văzut câinii făcându-și
nevoile pe el. Se pare că urina de câine e deosebit
de toxică și produce daune ireversibile arborelui.
L-am udat zilnic. După câte am citit, pe timp de
vară un copac are nevoie de 9-14 litri de apă pe zi.
Noroc că m-a ajutat Mia.
Mia: Tare mult mi-a plăcut ce-a făcut Paul acolo.
Eu, una, am adus flori pe care le-am plantat în
jurul copacului. Petunii, ochiul-boului și un soi
de mușcată de la noi din grădină. Rădăcinile lor
aerează solul, ceea ce folosește nu doar teiului
nostru, ci și microorganismelor din sol. Și a fost
și distractiv! Nici nu ne-am gândit ce încântare
pentru ochi va fi rezultatul. Haideți în vizită,
să vedeți ce frumos arată „grădinița” din jurul
copacului nostru!
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Când ai ocazia, plantează un copac.
Uită-te la arborii din împrejurimi și vezi dacă știi ce sunt.
Cum se numește specia? Prin ce o poți recunoaște?
Ce vârstă ar putea avea?
Asumă-ți responsabilitatea pentru un copac din
spațiul public, care ți se pare că ar avea nevoie de îngrijire suplimentară. Fă așa cum au făcut Paul și Mia,
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plantează în jurul copacului o grădiniță. Va înfrumuseța
strada, va bucura ochii și sufletul oamenilor, va atrage
insectele, păsările și liliecii.
Solicită ca parcurile și alte spații verzi să aibă zone
destinate special pentru a fi amenajate de către doritori. Te poți inspira din mișcări precum „Guerilla Gardening“ sau „Urban Gardening“.
Sprijină, la tine în oraș, inițiativele în direcția protecției
mediului. Împreună cu colegii, fă ca spațiile verzi din
jurul școlii să devină oaze de frumos, locuri în care poți
respira, te poți relaxa, îți poți găsi inspirația. Discută
problema cu cei din conducerea școlii sau cu dirigintele și plantați suprafețele care se pretează la asta cu
flori sau cu plante aromatice.
Participă și tu, dacă municipalitatea are inițiativa
transformării unui loc viran într-o grădină publică.
Vorbește despre implicarea ta și atrage-i și pe alții.
Fă din protecția animalelor și plantelor o preocupare
cotidiană.
Informează-te despre biodiversitate și fă din ea o preocupare, chiar și numai la nivelul celor mai mici grădini
pe care le permite viața în oraș – pervazul ferestrei. Pe
pervazul exterior poți cultiva ierburi aromatice și flori.
Plantele cultivate în interior contribuie la purificarea
aerului din cameră. Savurează aerul plăcut mirositor.
Încearcă grădinăritul „de balcon”. Acolo poți pune și
legume, nu doar ierburi și flori. Bucură-te de insectele
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pe care le atragi cu diversitatea de plante din balconul
tău. Atrage-i și pe alții în joaca asta a grădinăritului urban, fă schimburi, dăruiește „produse” din balconul tău.
Renunță la plantele exotice, dacă nu le cultivi tu însuți.
Amenajează, pe balcon sau în grădină, spații unde își
pot găsi adăpost și loc de cuibărire diverse animale mici,
păsări sau insecte. Ajută-le să-și găsească în grădina
ta un habitat potrivit: lasă o porțiune cu vegetație, pie
tre sau lemne în neorânduială; lasă suprafețe sau fâșii
necultivate și nepavate, pe care să poată crește iarbă și
flori sălbatice. Gândăceii, albinele, fluturii și alte vietăți
mărunte vor ști să aprecieze ceea ce le oferi.
Amenajează o „stație” pentru obținerea compostului.
Prin aceasta, nu doar că reduci cantitatea de gunoi
menajer, ci și, cu ajutorul „colaboratorilor” tăi, microorganismele și microfauna din sol, produci un pământ
de foarte bună calitate, pe care îl poți apoi folosi la
grădinărit.
Grădinărește ecologic/biologic. Promovează zestrea
genetică indigenă cultivând soiuri de fructe, de legu
me și de cereale tradiționale, locale. Ai în vedere „buna
vecinătate” între plante. Folosește îngrășăminte naturale,
de producție proprie. Folosește mijloace biologice de
combatere a dăunătorilor. Citește, educă-te în direcția
aceasta. Intră în legătură cu Worldwide Opportunities
on Organic Farms, o rețea internațională de consilieri
voluntari și de mici ferme unde se practică agricultura
ecologică. În 2019, din acest sistem de voluntariat făceau
parte deja 55 de ferme ecologice din țara noastră.
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Gândește niște criterii după care să te ghidezi când
cumperi flori. Dacă se poate, dăruiește flori cultivate
chiar de tine. Dacă dorești totuși să cumperi, încearcă
să alegi flori care n-au parcurs distanțe mai mari
decât tine... În privința florilor de import, informeazăte asupra provenienței lor, a modului și a condițiilor în
care sunt produse. Având toate aceste informații, poți
apoi decide dacă dorești sau nu să le cumperi.
Hrănește păsările peste iarnă. Dacă amenajezi o
hrănitoare la geam sau pe balcon, fă-ți timp să observi păsările și comportamentul lor; vezi dacă știi ce
specii sunt; caută-le în determinatoare sau foloseștete de aplicații specifice ca să afli mai multe despre ele.
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MOBILITATE
Hanna: Am vorbit azi la biologie despre gazele
cu efect de seră. Ce ne-a spus proful despre rolul
copacilor e tare de tot. Gândiți-vă. Zicea că un
fag ajuns la maturitate fixează pe an aproximativ
12,5 kg de gaze cu efect de seră. Ca să absoarbă
o tonă de dioxid de carbon, un fag trebuie să
ajungă la 80 ani. Cât e tânăr, fixează mai puțin,
cu cât avansează în vârstă fixează mai mult. Asta
înseamnă că 80 de copaci fixează în medie o tonă
de CO2 pe an. Gândiți-vă! Dacă noi, împreună cu
colegii din alte trei clase, plantăm în fiecare an
numai câte un copac, putem compensa o tonă de
CO2 pe an! Ar fi un proiect fantastic, să plantăm
80 de copaci și cu asta să facem ceva în privința
climei!
Alex: La fel de necesar ar fi și să reducem drastic
emisiile de CO2. Pentru că dioxidul de carbon produs a afectat semnificativ echilibrul atmosferic în
ultimele decenii, iar procesul continuă!
Paul: Transportul e una din marile cauze ale emisiilor de gaze cu efect de seră, asta se știe. Gândițivă numai că un zbor dus-întors pentru o singură
persoană pe ruta Sibiu – München, cu o companie
de transport aerian oarecare, produce 600 kg
CO2, iar pe ruta Sibiu – Madrid 1.320 kg CO2! E
enorm!
Hanna: Da, din păcate cam așa e. Se zice că un
om n-ar avea voie să depășească 2300 kg CO2
pe an, asta ar fi o valoare sustenabilă din punct
de vedere climatic (sursa: atmosfair.de). Cu alte
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cuvinte: n-avem voie să producem gaze cu efect
de seră dincolo de o anumită cantitate, pentru ca
încălzirea climei să rămână în limite suportabile.
Dar cum să faci asta...

Mergi pe jos și bucură-te de plimbare.
Mergi cu bicicleta la școală și încurajează-i și pe cei
din anturajul tău să procedeze la fel. În felul acesta faci
ceva și pentru sănătatea ta și în același timp contribui
la o schimbare a culturii transportului.
Folosește transportul în comun. Implică-te în acțiuni
care sprijină mijloacele de transport ecologice.
Dacă părinții tăi se gândesc să cumpere o mașină:
automobilele electrice devin tot mai mult o opțiune
de luat în seamă pentru deplasările în oraș. În afară de
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asta, mașinile mici, cu consum redus, sunt atrăgătoare.
Circulați cu mașina mai rar, cu viteză mai mică și, pe
cât posibil, niciodată un singur om în mașină. Ai grijă ca
cel care conduce să oprească motorul la staționări mai
lungi de 30 secunde, de exemplu la semafor. Ai grijă ca,
în timpul iernii, motorul să nu fie lăsat să meargă în gol.
Consumul de combustibil e disproporționat de mare,
întrucât la ralanti motorul se încălzește mult mai încet
decât în mers.
Informează-te despre ecoturism, despre ideea de
a călători cu preocupare pentru mediu. Vorbește
cu părinții tăi și convinge-i să aleagă destinația
următoarei vacanțe pe criterii politice, sociale și ecologice. Evită, pe cât se poate, deplasarea cu avionul.
Bucură-te când ai ocazia să călătorești cu trenul și
profită de timpul câștigat astfel ca să citești, să stai
de vorbă cu cei din jur sau să meditezi.
Descoperă destinațiile turistice din fața ușii tale și
explorează zonele din apropiere.
Dacă practici joggingul, încearcă și varianta de
plogging! Termenul „plogging” este o combinație între
cuvântul „plocka“ – „a ridica de jos“ în suedeză – și
„jogging“ și înseamnă să alergi și în același timp să
aduni gunoaiele. Trebuie să fii pregătit cu pungi de
gunoi și mănuși. Dacă participă și colegii tăi, e o ocazie
de a strânge relațiile dintre voi, în timp ce faceți ceva
pentru mediu în zona unde locuiți. În afară de asta,
ploggingul reprezintă un exercițiu mai complex decât
simplul jogging, prin faptul că te obligă mereu să te
apleci, să ridici, să te îndrepți și să reiei alergarea.

34

35

APA
Hanna: Duminică am ieșit cu Mia cu bicicletele.
Am ieșit din oraș, ne-am dus până în satul învecinat și ne-am întors peste măgură. Dar ce surpriză!
Știți că a cam plouat în ultimele luni. Ei bine, în
zona joasă de la marginea orașului s-a format un
nou biotop. Un stufăriș, practic. Trebuie să fi fost
plin de broaște, pentru că am văzut berze prin
zonă. Super fain!
Paul: Fantastic cât de repede se adaptează natura
la noile condiții!
Alex: Da, în cazul de față a fost de bine. Dar în
alte locuri, unde temperaturile sunt în creștere,
problema cu adaptarea ecosistemelor se pune
cu totul altfel. Și nu e vorba numai de plante și
de animale. Și oamenii sunt afectați. În țări cum
e Etiopia au plecat foarte mulți oameni din locuri
care pe vremuri le aparțineau, pentru că acolo nu
mai crește nimic. E prea arid. Nu se mai poate cultiva nimic, așa că oamenii pleacă. Am văzut de
curând un documentar pe tema asta. Pur și simplu
m-a zguduit. Oamenii aceștia sunt cei ce resimt
cu adevărat criza climatică. Noi, aici, încă ne mai
putem comporta ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Noi avem suficiente precipitații, apă potabilă
și teren agricol cultivat. Dar pentru locuitorii de
acolo, problema se pune altfel.
Mia: Să știți că și eu am încercat în ultima vreme
să mă informez pe tema asta, a accesului la apă
în lume. Ce zone suferă de lipsa apei sau din cauza
apelor poluate. Cum e cu topirea ghețarilor și cu
36

creșterea nivelului oceanului planetar. De ce la noi
apar tot mai des inundații. Dar problema e teribil
de complexă și, sincer, mă depășește.
Paul: Să știi că e într-adevăr o problemă complexă!
Pe de-o parte, precipitațiile intense duc tot mai
des la inundații în zone unde s-a defrișat masiv
și unde nu mai există păduri care să rețină apa în
subteran. Pe de altă parte, în alte regiuni e secetă,
iar zone pe vremuri fertile s-au transformat în
deșerturi.
Hanna: Da. Iar plasticul nostru ajunge prin fluvii în
mare. Umplem oceanele cu gunoaiele noastre, iar
animalele marine mor din cauza asta.
Alex: Înțeleg că ghețarii chiar se topesc. Crescând
nivelul apei, dispar insule întregi, ai căror locuitori
sunt siliți să se refugieze.
Mia: Și dacă ar fi să ne gândim în clipa asta cum
ar trebui să procedăm ecologic în privința apei, eu
una n-aș ști de unde să încep.
Hanna: Cred că nici nu contează de unde începem.
Important e pur și simplu să facem din problema
apei o temă de discuție. După care să ne gândim
la niște aspecte simple, care ne sunt la îndemână.
Mia: Așa zici? Apa e o resursă prețioasă. O
folosim pentru băut, pentru spălat, pentru gătit,
pentru irigații, ca resursă energetică. Pe de altă
parte, agricultura intensivă, industria extractivă și
deșeurile vieții noastre de zi cu zi poluează atât de
rău, încât apa potabilă va deveni în timp tot mai
puțină. Și, din cauză că obținerea ei consumă atât
de multe resurse, utilizarea apei potabile reprezintă
în același timp și o chestiune de energie.
Paul: Haideți atunci să ne gândim ce s-ar putea face.
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Fii grijuliu cu apa potabilă.
Fă duș în loc de baie. În medie, o baie în cadă consumă
de patru ori mai multă apă decât un duș.
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Închide robinetul cât timp te speli pe dinți sau când te
săpunești.
Un limitator de flux la robinete și la duș e un mic element montat pe robinet care menține constantă cantitatea de apă. Cu ajutorul lui, consumul de apă se
poate reduce cu până la 40%.
Robinetele care picură se cer reparate fără întârziere. Un robinet din care cad zece picături pe minut
înseamnă o risipă cumulată de 100 litri pe lună.
Fă uz de tasta pentru consum economic a rezervorului
de la WC.
Evită să speli vasele în apă curentă. Folosește mai
bine două recipiente, primul cu apă și detergent, în
care speli vasele, și un altul cu apă curată, în care le
limpezești. Cu apa din al doilea recipient poți apoi uda
florile.
Pune în funcție mașina de spălat haine sau vase numai când sunt pline.
Implică-te când la voi în casă se intenționează
cumpărarea de echipamente de uz casnic care
necesită apă și studiază datele tehnice ale aparatului.
Mașinile de spălat (haine sau vase) de ultimă generație
reduc consumul de apă la un minimum acceptabil.
Instalează recipiente în care să captezi apa de ploaie
care curge de pe acoperiș. Plantele tale se vor bucura
de apa moale, fără clor, la fel și copacul din fața casei.
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Folosind apă de ploaie, economisești prețioasa apă
potabilă. Cu ajutorul unui filtru și al unui sistem dedicat de țevi, apa pluvială poate fi folosită chiar și pentru rezervoare de WC și mașini de spălat.
Următoarele produse nu au voie să ajungă în sistemul
de colectare al apei uzate:
Uleiuri și grăsimi alimentare (acestea sunt destinate compostului, unde vor fi descompuse), uleiuri
de motor, uleiuri industriale și lubrifianți (se predau la
stații de benzină), diverse chimicale destinate utilizării
în gospodărie (trebuie respectate instrucțiunile de
eliminare de pe ambalaj). Nici acestea nu au voie să
ajungă în sistemul de ape uzate, dacă apar cumva și
la voi în casă. Interesează-te la locurile de depozitare
a deșeurilor din orașul tău cum trebuie să procedezi
cu asemenea substanțe: substanțe folosite pentru
combaterea dăunătorilor; pesticide și îngrășăminte;
produse pentru protecția lemnului; acizi și baze tari
(de exemplu soda folosită pentru desfundarea scurgerilor; solvenți (de exemplu produse pentru scos pete,
diluanți, terebentină); vopsele și lacuri (nici chiar așanumitele lacuri pe bază de apă).
Folosește în gospodărie produse pentru curățare dintre cele mai puțin agresive sau detergenți ecologici.
Uneori servește chiar și banalul oțet. Toate produsele
chimice contribuie la poluarea apei.
Nu lua neapărat de bune idealurile de curățenie promovate în mass-media! În cea mai mare parte, acestea
nu sunt decât reclame și au ca singur scop creșterea
vânzărilor la produsele de curățenie. Stabilește-ți sin-
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gur standardele de curățenie. Orice produs în plus
pune o presiune nenecesară și pe sănătatea noastră,
și pe cea a mediului.
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ENERGIA
Mia: Cea mai mare parte din energia disponibilă
astăzi provine din arderea combustibililor fosili, cum
sunt cărbunele, petrolul și gazele – deși există deja
nenumărate alte posibilități de a produce întreaga
cantitate de energie necesară din surse regenerabile. Devine obligatoriu să folosim căi alternative
de producere a energiei. Dar ca să se schimbe ceva
major în privința asta, ține deja de politică.
Paul: Așa e, și e foarte ușor să te lași copleșit și demotivat de amploarea problemei. Mai bine o luăm
pas cu pas. Cel mai simplu mod de a face ceva în
privința asta este să ne reducem noi înșine consumul. Oricum, e mai ieftin să economisești decât
să produci energie „curată”.
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Așa eviți pierderile de căldură și de energie
Circa trei sferturi din energia dintr-o casă se consumă
pentru încălzire, motiv suficient să vedem cum putem
face economii și în privința asta.
Aerisire intermitentă: aerisește de trei-patru ori pe zi
câte cinci-zece minute, cu geamurile larg deschise,
dacă se poate în curent. Pe vreme rece, evită aerisirea
continuă cu geamurile basculate.
Construcțiile noi, realizate cu preocupare pentru
eficiența energetică, au adesea încorporat un sistem
de aerisire cu recuperare de căldură. Discută cu părinții
tăi dacă s-ar putea instala așa ceva și în locuința
voastră. Ar însemna să ai tot timpul aer proaspăt în
casă, cu pierderi de căldură minime.
Încăperile trebuie încălzite suficient. Ar trebui evitat ca temperatura să scadă sub 16°C, pentru că
pereții se pot deteriora, de exemplu prin formarea de
mucegai.
Pentru baie și încăperile în care se stă peste zi, temperatura de confort se situează undeva între 19 și
22°C, în timp ce în dormitor și în camerele puțin folosite sunt suficiente 16-18°C.
Evită supraîncălzirea. Orice grad în plus la temperatura dintr-o cameră înseamnă costuri cu cca 6% mai
mari la încălzire. Ia-ți mai degrabă un pulover și șosete
de lână decât să faci foarte cald în casă.
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Nu bloca circulația aerului cald. Draperiile și mobila
limitează radiația termică a caloriferelor cu până la
20%.
Pierderile de căldură se pot împiedica prin izola
rea pereților exteriori, a ferestrelor și a conductelor.
Izolarea se realizează cel mai bine cu materiale
naturale care nu emit substanțe toxice și care provin
din surse regenerabile, cum ar fi fibra lemnoasă, fibra
de cocos, cânepa, celuloza sau lâna. Dacă părinții
tăi intenționează să renoveze casa, te poți implica în
discuțiile pe această temă.
Iarna, închide devreme obloanele. Asta asigură o
izolare suplimentară.
Dacă s-a format o cantitate mare de aburi – de exemplu
la duș sau când gătești – aerisește imediat, pentru ca
umezeala să nu apuce să condenseze pe pereții reci –
pericol de formare a mucegaiului!
Gătești? Pune capacul pe oală. Gândește-te că legumele
își vor continua prelucrarea în apa clocotită și după ce
stingi focul. Cu cât alimentele sunt tăiate mai mărunt,
cu atât mai repede vor fierbe.
Noaptea și când ești plecat de acasă, de exemplu
în concediu, redu temperatura în casă. Ai grijă însă:
iarna, nu închide niciodată de tot încălzirea. Nu pune
niciodată robinetul caloriferului pe zero, ci pe poziția
„protecție la îngheț”, altfel riști să înghețe și să apară
probleme.
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Cum poți reduce consumul de curent electric:
Becuri
Stinge becurile de care nu ai nevoie în clipa respectivă.
Încearcă să te asiguri că toate corpurile de iluminat
din casă funcționează cu becuri LED: au durată de
viață mult mai lungă și folosesc cam de zece ori mai
puțin curent pentru aceeași putere de iluminare.
Zugrăvește-ți pereții și tavanul camerei în culori des
chise, care reflectă lumina. Nu vei avea nevoie de un
bec atât de puternic.

Mașini de spălat
Poate că deja obișnuieștii și tu să pui în funcțiune
mașina de spălat din casă. Cea mai mare parte din
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curentul pe care îl consumă mașina de spălat servește
pentru încălzirea apei. Spală hainele, pe cât se poate,
la temperaturi mici. Gândește-te că lenjeria iese deja
foarte curată la 40°C. Fă ca programul de fierbere sau
cel de prespălare să fie o excepție, nu regula.
Discută acest aspect cu părinții tăi și, data următoare
când cumpărați o mașină de spălat,, acordați atenție
etichetei EU: aparatele din clasa de eficiență A++ sau
A+++ au, la performanță egală, cel mai mic consum de
energie și de resurse.
Măsoară consumul diverselor programe de spălare cu
un aparat de măsură – le găsești, la prețuri bune, și în
supermarketurile noastre. Dacă mașina are și un program de spălare scurtă, compară consumul acestuia cu
cel al programului de durată normală corespunzător.
Frigider
Frigiderele consumă enorm de mult curent. Gândeștete înainte să-l deschizi ce vrei să iei din frigider.
Dacă familia ta se pregătește să cumpere un frigider
sau un congelator, aveți în vedere consumul electric
pe întreaga durată de viață a aparatului – care poate
să fie de 10-15 ani. De aceea, informați-vă temeinic
înainte de achiziție și alegeți modelul cu cel mai mic
consum. Verificați consumul de curent indicat de către
producător în specificațiile aparatului.
Pentru un consum cât mai mic, ar trebui avute în vedere câteva aspecte:
• Frigiderul nu trebuie amplasat lângă aragaz sau

46

lângă calorifer.
Soarele nu trebuie să bată direct pe el.
Garnitura de cauciuc trebuie să izoleze perfect.
Grilajul de aerisire nu are voie să fie acoperit.
Regimul de lucru trebuie setat corect: +7 grade pentru răcire, -18 grade pentru congelare.
• În frigider se pun doar alimente răcite la temperatura
camerei și acoperite.
•
•
•
•

Alte aparate de uz casnic
Când nu folosești un aparat, închide-l cu totul.
Echipamentele care au un așa-numit regim de standby (televizoare, receivere de satelit, sisteme stereo,
dar și calculatoare, imprimante sau cafetiere) sunt
consumatori ascunși, pentru că partea de rețea
consumă curent și când aparatul este în stand-by.
De aceea: scoate-le complet din priză sau folosește
o priză multiplă cu comutator, care poate decupla mai
multe echipamente dintr-o dată, ajutându-te astfel
să economisești curentul electric.
Baterii
Nu folosi baterii decât atunci când nu ai absolut nicio
modalitate de a te conecta la rețeaua electrică. Bate
riile conțin metale toxice, extrem de dăunătoare pentru
mediu, cum sunt cadmiul, zincul și mercurul. Producerea
unei baterii de unică întrebuințare consumă de 50
până la de 200 de ori mai multă energie decât poate
ea genera.
Nu cumpăra tot soiul de fleacuri care includ baterii: o
felicitare nu trebuie neapărat să cânte și încălțările nu
trebuie să clipească și să lumineze.
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Folosește doar acumulatori NiMH moderni și de putere
mare, cu încărcătorul potrivit. Nu lăsa încărcătorul în
priză decât atâta timp cât se încarcă acumulatorii.
Cum faci ca acumulatorii să te servească vreme
îndelungată:
• încarcă-i chiar înainte de a-i folosi;
• încarcă concomitent doar acumulatori de aceeași
capacitate și cu același grad de încărcare;
• un acumulator slab poate fi repus pe picioare cu ajutorul mai multor cicluri de descărcare-încărcare.
Instalație pentru energie solară
O instalație pentru energie solară permite folosirea
energiei naturale a soarelui pentru obținerea apei calde menajere și eventual pentru completarea încălzirii
locuinței, suplinind astfel în parte gazul metan. Vorbește
cu părinții tăi dacă puteți eventual contribui la protecția
mediului investind într-o asemenea instalație.
La ora aceasta, în România merită folosite instalații
fotovoltaice care să acopere consumul propriu.
Acestea măsoară în fiecare moment cât curent
se produce cu ajutorul soarelui și preiau de la rețea
doar cantitatea care mai este necesară suplimentar.
Cu o baterie care stochează energia produsă și cu o
programare inteligentă se poate acoperi o mare parte
a necesarului de curent electric pentru consumul
propriu. (info: fiiprosumator.ro)
Conștientizare
Încearcă să te descurci o zi fără tehnologie, fără
electronică. Abține-te de la folosirea calculatorului, a
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televizorului și telefonului. Gândește-te la energie ca
la dimensiunea spirituală a vieții tale: energia pe care
ți-o aduc relațiile cu prietenii, o plimbare în pădure sau
contactul cu cei dragi.
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IMPLICAREA CIVICĂ
Hanna: Ieri mi-am calculat amprenta ecologică.
Vă spun, am avut un șoc. La modul meu de viață,
aș avea nevoie de două planete și jumătate.
Paul: Cum vine asta, două planete și jumătate?!
Mia: Exact asta e problema! E evident: viața
noastră depinde în totalitate de ceea ce ne pune
la dispoziție Pământul – că-i vorba de mâncare, de haine sau de materialele pe care le folosesc părinții noștri când vor să extindă sau
să renoveze casa. Desigur, și de aerul pe care-l
respirăm. Și atunci, întrebarea care se pune este:
cât consumăm? Ne poate oferi Pământul atâta
cât consumăm noi?
Alex: Am citit undeva că resursele Pământului pe
anul acesta erau deja consumate la data de 22
august. Earth-Overshoot Day 2020. Până pe 22
august s-a consumat bugetul pe tot anul. Gata!
Asta înseamnă că omenirea folosește natura de
1,6 ori mai repede decât se poate ea regenera.
Oamenii de știință spun că până în 1970 a existat
un echilibru; de atunci încoace, omenirea trăiește
pe datorie.
Mia: Dar treaba asta ne costă tot pe noi! Pescuitul
golește mările de pește, dispar specii de animale...
la un moment dat ne va veni și nouă rândul.
Hanna: Exact asta am vrut să văd și eu. Cu
„amprenta ecologică” am vrut să verific câte
resurse avem la dispoziție și cât consum eu.
Există mai multe aplicații pe internet. Am ales
una, am introdus datele, iar rezultatul testului
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a fost dezastru! Dacă toți oamenii ar trăi la fel
ca mine, am avea nevoie de două planete și
jumătate! Nu merge așa. Eu intenționez să fac
niște schimbări.
Paul: Înțeleg. Mă faci să-mi fie frică. Probabil că
nici amprenta mea ecologică nu e cu mult diferită
de a ta. Sigur că vreau să trăiesc bine, dar și cei
de după noi vor vrea același lucru! Așa că ai dreptate: ceva trebuie făcut.
Alex: Bună idee. Obiectivul poate fi direct un
climate neutral human. Ok, probabil că n-o să
ajungem până acolo, dar măcar să facem ceva în
direcția respectivă.
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Bucură-te de viața pe planeta asta minunată!
Nu te lăsa copleșit de amploarea problemelor globale
și nu te descuraja. E suficient dacă acționezi responsabil vizavi de viața ta și a celor apropiați, de cartierul
unde locuiești, de orașul și de țara ta.
A avea în vedere viitorul înseamnă contrariul lui business as usual: înseamnă să îți admiți greșelile, să înveți,
să acționezi reversibil.
Lasă-te abordat atunci când cineva îți cere o
semnătură pentru un mediu intact, pentru drepturile
oamenilor și animalelor sau pentru altele asemenea.
Implică-te în inițiativele școlare legate de protecția
mediului. Cultivă relații cu alți elevi, dincolo de munca și activitatea în școală. În felul acesta contribui la
întărirea societății civile.
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Implică-te pentru justiție climatică, ia parte la
acțiunile organizațiilor pentru mediu. Atrage-i și pe cei
din familie și manifestă-ți angajamentul și la școală.
Participă la acțiuni de împădurire. Prin reîmpăduriri
încercăm să compensăm ceea ce utilizăm prin consumul de cafea, ciocolată, fructe exotice, cum sunt
ananasul sau bananele, sau de carne.
Ia chiar tu inițiativa. Întreabă-i, de pildă, pe parlamentarii
care te reprezintă ce fac în direcția protecției mediului.
Întreabă-te: știu destul? Pot fi indus în eroare sau
chiar dus de nas? Informează-te, din cărți de specia
litate, de la organizațiile de mediu, de la oameni de
meserie și de la activiști.
Calculează-ți amprenta ecologică. Există pe internet
mai multe variante, de exemplu footprintcalculator.org.
Află câte resurse consumi tu, respectiv gospodăria
în care locuiești, și ia decizia să pui în aplicare unele
dintre măsurile simple pe care ți le sugerează acest
abecedar.
Încearcă și vezi cum ai putea să-ți simplifici stilul de
viață și necesitățile. Reperele ar fi acestea: mai puțin,
mai mic, mai rar, mai conștient. Simte cum această
preocupare spre autolimitare îți sporește sentimentul
de fericire.
Scapă de presiunea lui „trebuie să am”, eliberează-te
de sub vraja consumismului. Înlocuiește-le cu luxul
simplității și al suficientului.
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BANII
Mia: Noi nu suntem încă în poziția de a câștiga
bani. De ce ar trebui să ne preocupe problema
asta când noi vorbim despre un abecedar pentru
tinerii interesați de protecția mediului?
Paul: Și totuși, cred că banii ar trebui să reprezinte
o temă de discuție pentru noi, chiar dacă nu ne
câștigăm încă singuri existența și poate nu vom
fi încă o bună bucată de vreme în situația să ne
preocupe problema investițiilor.
Alex: Banii sunt întotdeauna o temă de discuție.
Banii sunt mai mult decât un mijloc de plată. Banii
înseamnă posibilități și determină mai mult decât
bunăstarea noastră economică, mă refer la cea a
familiilor noastre.
Hanna: Da. Banii definesc relațiile între oameni,
între companii și între țări. Și tot banii sunt
elementul după care se poate determina cât de
echitabil merge lumea asta. Sunt folosiți pentru
a exploata oameni sau pentru a-i ajuta? Sunt
folosiți pentru a exploata natura sau pentru a
face ceva pentru însănătoșirea ei?
Mia: Înțeleg acum. Aveți dreptate.
Paul: În afară de asta, nici noi nu suntem departe;
numai mâine nu-i poimâine, cum se zice. Momentan
suntem încă foarte tineri, dar cât de curând vom fi
adulți. E suficient motiv ca să ne apropiem măcar
de această tematică. Poate așa: hai să începem
să ne punem întrebări. Cele mai simple întrebări.
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De exemplu:
Ce se întâmplă cu investițiile noastre? Sunt folosite
pentru producția de armament? „Trag” banii tăi asupra altor oameni? Sunt folosiți pentru construcția de
centrale nucleare? Sau pentru agricultură intensivă?
Pentru o agricultură care utilizează tehnologii genice?
Pune o întrebare băncii tale: au măcar în vedere chestiunea eticii investițiilor? Exprimă-ți cu claritate
pretenția în privința investițiilor etice.
Alege băncile etice. Acestea acționează după criterii
ecologice, sociale și umanitare – vezi mai multe aici:
febea.org (European Federation of Ethical and Alternative Banks).
Pune raporturile cu alți oameni mai presus de cifrele
reci.
Prin ceea ce cumperi, decizi CE și CUM se produce. Poți
hotărî să cumperi de la un producător sustenabil. Știi
doar: consumul strategic înseamnă putere. Folosește-o.
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DEȘEURILE
Paul: Alex și cu mine am făcut duminică o
tură cu bicicletele. Am mers până la marginea
orașului, prin pădure până la pajiște și înapoi.
O tură frumoasă, dar, Doamne, câte gunoaie!
La marginea pădurii s-a format un soi de
groapă de gunoi, pajiștea era plină de ambalaje
aruncate... N-am avut nicio plăcere să ne oprim
în mizeria aia.
Alex: Ce pot să arunce oamenii, de necrezut! Inclusiv un calculator am văzut. Și când te
gândești cât sunt de periculoase genul ăsta de
deșeuri pentru animale și pentru om... Plumbul,
mercurul și cadmiul din componentele electro
nice sunt extrem de toxice. O mare parte din
mercur ajunge prin canalizare în apa râurilor și a
fluviilor și de acolo în mare. Peștii marini îl preiau
în organismele lor prin respirație și prin hrană,
după care ajung... pe masa noastră! Puteți fi si
guri că m-am folosit de City-App ca să semnalez groapa aia de gunoi.
Hanna: Și cu plasticul se întâmplă la fel! Și acela
tot în mare ajunge, și încă cu tonele. În timp ajunge să se fărâmițeze, iar particulele mărunte sunt
înghițite de pești. Până la urmă tot la noi în farfurie ajunge.
Mia: O, da, circuitul ăsta nenorocit al micro
plasticului în natură e chiar mai rapid! Am citit
că produsele cosmetice pe care le folosim conțin
adesea asemenea microparticule de plastic. Tot
așa, ajung în mare, pe calea apelor uzate. Și pentru
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asta nu există app-uri și responsabili pe care să-i
chemi să rezolve problema. Nu există altă soluție
decât să evităm risipa, să reducem consumul, să
refolosim, să reciclăm – și nu în principiu, ci chiar
noi, chiar aici și acum.
Paul: Așa-i. Nu există locuri unde să poți arunca
un lucru în așa fel încât să nu te mai întâlnești cu
el niciodată.
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Redu cantitatea de deșeuri și refolosește tot ce se
poate refolosi. Alături de coșul de gunoi, amenajează
containere speciale pentru plastic, hârtie și resturi organice.
Ia-ți cu tine propriile sacoșe de cumpărături și declină
politicos pungile care ți se oferă în magazin.
Oferă-te voluntar să speli vasele după o petrecere,
dacă în felul acesta se poate evita folosirea farfuriilor
și a tacâmurilor de unică utilizare.
Donează obiectele, cărțile și jucăriile în stare bună
pentru bazaruri de caritate sau du-le la piața de
vechituri.
Familiarizează-te cu conceptul de „upcycling & redesign“ și încearcă și tu să creezi obiecte noi din piese
vechi și din resturi. Prin valorificarea materialelor
preexistente, nu doar că se reduce utilizarea de materie primă, ci se promovează creativitatea și o nouă
estetică.
Redu-ți consumul de hârtie:
• Fii econom când multiplici
• Imprimă pe ambele fețe ale foii
• Folosește și hârtia deja imprimată dacă dosul paginii
este gol – de exemplu pentru notițe.
Cumpără hârtie reciclată. Aceasta provine 100% din
hârtie refolosită și nu e cu nimic inferioară hârtiei albe,
scumpe.
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Atenție: hârtia albită fără clor nu provine din hârtie
refolosită și este de aceea mai puțin ecologică decât
hârtia reciclată.
Dacă ai grădină, organizează-ți o „stație” de compostare și golește acolo deșeurile organice. Dacă la voi în
familie se gătește, în felul acesta poți reduce cu o treime cantitatea de gunoi aruncată.
Aparatura electrică și electronică e prea prețioasă ca
să ajungă la gunoi.
Dacă sunt încă în stare de funcționare, fă cadou sau
donează aparatele vechi.
Aparatele care nu mai funcționează se pot preda la
punctele de colectare organizate adesea în vecinătatea
supermarketurilor sau în alte locuri, despre care te poți
informa la administrația orașului. Ocazional, serviciul
de salubritate publică organizează și el zile de colec
tare pentru deșeuri electrice și electronice (DEE).
Nu arunca niciodată la gunoi becurile, nici pe cele
cu incandescență, nici pe cele economice. Tuburile
de neon epuizate sau defecte, precum și becurile
economice, conțin mercur, care este toxic, și trebuie
depuse la punctele de colectare special amenajate.
Pe www.recolamp.ro găsești o listă a producătorilor și
a lanțurilor de magazine din România care preiau gratuit toate tipurile de deșeuri electrice și electronice.
Acum e ușor să găsești cel mai apropiat „colț verde”
de la tine din oraș sau din județ.
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Nu arunca bateriile uzate la gunoi, ci du-le la punctele
de colectare sau înapoi la magazinul de unde le-ai
cumpărat. Și în România, comercianții sunt obligați să
asigure preluarea gratuită a acumulatorilor vânduți.
Multe supermarketuri au și ele puncte de colectare
pentru bateriile uzate.
În engleză, expresia „zero waste” are dublă semnificație:
înseamnă „zero deșeuri“, dar în același timp și „zero
risipă“. Acest concept se referă la ceea ce putem face
fiecare dintre noi pentru a reduce muntele de deșeuri.
Începe chiar cu tine: învață să mănânci, să bei, să te
îmbraci, să cureți, să te joci și să muncești în așa fel
încât să nu produci deloc (sau foarte puține) deșeuri.
De exemplu, fii mai atent la ambalajele nenecesare,
care consumă mai multă energie și mai multe resurse
decât este Pământul capabil să producă în mod regenerabil. Vei constata că a-ți regândi comportamentul de consum, a pune mai multă greutate pe a fi decât
pe a avea, a te gândi la ce ai cu adevărat nevoie – îți
va îmbogăți viața.
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CRĂCIUNUL
Mia: Doamne, nebunia asta de sărbători... mă
stresează teribil. Toată lumea se agită, se fac
cumpărături în prostie, de zici că vine sfârșitul lumii. După care vine Crăciunul și dintr-o dată vraja dispare. Toată lumea stă acasă și mănâncă, și
mănâncă, și mănâncă. Și-așa o ținem până bine
după Anul nou.
Alex: Iar după ce se deschid cadourile rămâne în
urmă un munte de ambalaje. Plus cadouri cu care
n-ai ce face. Ăsta-i momentul când mă iau și mă
duc cu prietenii la colindat.
Paul, ușor ironic: Hai, Mia, nu fi așa dură. Hai să
punem problema așa: de Crăciun sărbătorim
nașterea Domnului. Totuși, vorbim aici de apariția
Mântuitorului, nu? De aceea se bucură oamenii și
fac asemenea pregătiri pentru sărbătoare. Mâncatul în exces, munții de cadouri și decorațiunile
nenecesare vin pur și simplu la pachet, n-ai ce
face.
Hanna: Da, și pe mine mă frustrează toate treburile astea. M-am și gândit cum mi-ar plăcea să
fie altfel. Cum să fac oamenilor o bucurie? Cum
să trăiesc altfel sărbătorile, cum să-mi organizez
ziua, cum să fac ca să mă bucur cu adevărat de
Crăciun? Sigur că am vorbit cu părinții, n-ai nicio
șansă dacă nu-i toată familia implicată. Și să știți
că ne-am gândit să încercăm altceva anul ăsta.
Alex: Și pe mine m-ar tenta așa ceva. Mi-ar plăcea
să ne gândim cu toții cum să facem să nu mai fie
atâta risipă. Sunt sigur că părinții m-ar susține.
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Paul: Și ai mei. Hai să punem pe hârtie niște idei și
să vedem ce iese.

Altfel de daruri
Anul acesta, dăruiește altceva. Ia-ți timp și
confecționează chiar tu cadourile. O carte făcută de
mâna ta și care conține o poveste scrisă chiar de tine
îi va face mult mai multă plăcere prietenei tale decât
o cutie de praline din comerț sau o pereche de șosete.
Sau gândește-te care din obiectele tale la care ții și
care sunt încă în stare bună ai fi dispus să le dăruiești
– și chiar fă-o.
Altfel de ambalaje
Nimic nu-i mai bun drept hârtie de cadouri decât ziarul
de ieri. Te poți gândi la niște ambalaje artistice. Arată
bine, e original, protejează mediul și nu costă nimic.
Ajuți mediul și legând cadourile cu panglică, în loc să
folosești bandă adezivă. Dacă nu vrei să pierzi ore în șir
ambalând fiecare obiect în parte, poți folosi în schimb
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cutii sau alte ambalaje refolosibile sau cutii de carton.
Poate găsești la mama sau la bunica ta niște bucăți
frumoase de material de care nu mai are nimeni nevoie?
Și din așa ceva poți realiza niște ambalaje deosebite.
ABC-ul cumpărăturilor ecologice
Te implici anul acesta în cumpărăturile pentru masa
de sărbătoare? Pregătește-te cu sacoșe reutilizabile și
refuză prietenos pungile de plastic care ți se oferă cu
fiecare cumpărătură. Străduiește-te să eviți ambalajele
nenecesare, care vor deveni deșeuri. Spre exemplu,
cumpărând fructe proaspete în locul celor la conservă,
ai mai puțin de cărat și faci un serviciu mediului. Dacă
se poate, mergi pe jos sau cu mijloacele de transport
în comun. Dacă trebuie neapărat să folosești mașina,
întreabă în cercul tău de prieteni dacă nu e nimeni doritor
să te însoțească și mergeți împreună. E adevărat, cere
un mic efort de organizare, dar e și mai distractiv. Meniul
tradițional de sărbătoare se poate găti fără probleme
cu ingrediente locale, ceea ce ne permite să evităm
lanțurile de transport lungi. Oricum, pentru Crăciun sunt
mult mai potrivite merele coapte decât căpșunile...
„Adoptă” pe cineva
Caută pe cineva, poate un copil sărac, căruia să-i faci
o bucurie de Crăciun. Cu siguranță vei găsi pe cineva
să te ajute în această întreprindere, fie din cercul
familial, fie dintre profesorii tăi sau dintre slujitorii
bisericii.
Nici păsările n-au plecat toate
Dacă zăpada formează un strat compact și e ger
mare, păsările se vor bucura să primească mâncare
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și apă. Trebuie doar să ai grijă ca la hrănitoare să fie
curățenie, iar mâncarea pe care le-o oferi să fie bine
uscată. În felul acesta ajuți păsările să treacă iarna cu
bine.
O, brad frumos!
E rândul tău să alegi bradul de Crăciun ? Caută un pin,
un molid sau un brăduț recoltat în zonă. Povesteștele prietenilor că ești împotriva lanțurilor de transport
lungi, inclusiv în cazul brazilor de Crăciun, dacă e vorba
să cumperi ceva importat, să zicem, din Finlanda.
Sau, dacă decizi că nu mai dorești ca, pentru câteva
zile pe an, să se taie un brad numai pentru tine, te poți
gândi eventual la un brăduț stilizat. Poate vă adunați
toată familia și creați ceva? Sau poate preferați un
brad în ghiveci, cu rădăcini, de care vă puteți bucura și
după ce trec sărbătorile.
Sărbători luminoase
Lumina reprezintă simbolul central al sărbătorii
Crăciunului. De aceea bradul de Crăciun e împodobit
cu atâtea lumânări. Cine însă preferă instalațiile
electrice în locul luminii calde a lumânărilor, merită
să ia în considerare următorul aspect: consumul de
curent este proporțional cu lungimea ghirlandei și
cu durata de funcționare. Cu alte cuvinte, din acest
punct de vedere, mai puțin înseamnă mai mult.
Un Crăciun pufos și călduros
Dacă îți place căldura și confortul, îmbracă puloverul
tău cel moale și călduros, pune-ți o pătură pufoasă pe
picioare și cuibărește-te pe canapea. Cu ocazia asta
poți regla termostatul puțin mai jos. O temperatură
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doar cu un grad mai mică înseamnă un consum de
energie cu 5-10% mai redus. Te vei simți confortabil și
protejat și vei face ceva pentru mediu.
Parfum de sărbătoare și aer proaspăt
Dacă aerul din sufragerie e deja greu de la mirosul
de friptură și de la fumul de lumânare, prinde bine să
aerisești temeinic. Deschide larg geamul timp de 5-10
minute și lasă să se împrospăteze aerul. E mai eficient
decât să lași geamul basculat vreme îndelungată. Cât
timp ții geamul deschis, potrivește termostatul puțin
mai jos. Vrei un odorizant de cameră cu parfum de
sărbătoare? Ia o portocală proaspătă și „împăneaz-o”
cu cuișoare aromate. Gata!
Crăciun cu muzică și povești
Cum ar fi ca, de Crăciunul acesta, muzica s-o facem
chiar noi, în loc să punem instalația de sonorizare?
Cum ar fi să ne citim unul altuia povești, în loc să ne
uităm la televizor la filme de Crăciun? Toate acestea
economisesc curent și fac bine la suflet.
Mișcarea face bine
A nins. În loc să presărăm sare, care dăunează
rădăcinilor plantelor, mai bine punem mâna pe o lopată
de zăpadă sau pe o mătură. Invită-ți și vecinii la un
pic de mișcare! Se vor bucura să mai dea jos din kilogramele adunate și în același timp să protejeze natura.
Detensionează-te
Cineva te-a enervat și încerci să te liniștești. În loc
să dai muzica tare, încearcă acest mic exercițiu. N-ai
nevoie decât de treizeci de secunde ca să lași la o
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parte toată cearta și toată supărarea și să-ți regăsești
liniștea.

Retrage-te o clipă din toată agitația zilei.
Adună-te o clipă și așază-te. Urmărește-ți respirația și
fă un efort de conștientizare: inspirație, expirație. Treptat,
concentrează-te pe trecerea de la inspirație la expirație.
Acolo survine mereu o mică pauză: inspirație – pauză –
expirație – pauză.
Dacă îți fug gândurile, încearcă să-ți readuci atenția
la respirație. Te poți concentra mai bine asupra ei
răspunzându-ți la câteva întrebări: cum e respirația mea,
profundă sau superficială? Respir lent sau rapid? Care
senzație mi se pare mai plăcută, inspirația sau expirația?
ș.a.m.d.
Când te-ai liniștit, revino cu atenția, relaxat, asupra a
ceea ce este în jur. Bucură-te de liniștea din inima ta.
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PAȘTILE
Mia: Cred că astăzi ar trebui să vorbim despre
drepturile animalelor. La ce mă refer este chiar oul
de Paști. Ai mei nu vor să renunțe la obiceiul ăsta
numai pentru că eu sunt vegană. Așa că am studiat un pic cum se pot sărbători ecologic Paștile
cu ouă roșii. Diferența constă în ouăle pe care le
cumperi.
Hanna: Știu unde vrei să ajungi cu asta: la modul
cum au fost crescute găinile. Dacă au fost crescute conform necesităților lor, încât să le fie și
lor bine, sau dacă sunt exploatate strict pentru
uzul nostru. Practic, când cumperi ouă îți exprimi
o opțiune: vreau ca bunăstarea animalelor să fie
avută în vedere în procesul de producție al ouălor.
Sau: prea puțin mă interesează de cum le merge
păsărilor, atâta timp cât eu pot să cumpăr ouă
relativ ieftine.
Mia: Exact.
Alex: Când zici bunăstare animală înseamnă
preocupare pentru ființele alea. Înțeleg. Cred că la
fel pune problema și bunică-mea, deși ea nu i-a
zis niciodată așa. Găinile îşi au propriul coteț, cu
stinghii, în care se retrag peste noapte. Când eram
mic, îmi plăcea să mă bag la ele în cotețul găinilor.
Aveau cuibare și în fiecare cuibar era câte-un
ou sau două. Peste zi, găinile stăteau afară, se
soreau, făceau baie în nisip, scurmau în gunoi, cu
cocoșul permanent prin preajmă. Știați că găinile
au 24 de sunete diferite prin care comunică între
ele? Bunica le înțelegea, știa din cotcodăcitul lor
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dacă au simțit primejdie, dacă se simt sau nu în
siguranță. Dacă se îmbolnăvea vreuna, o lua în
casă și vedea de ea până o punea pe picioare.
Paul: Am descoperit că ouăle din comerț au un
cod care spune cum au fost crescute găinile.
Special am căutat informația pentru întâlnirea
noastră de azi.
Dacă prima cifră a codului este 3, asta înseamnă
găini crescute în cuști. E cea mai crudă modalitate de a crește găinile, de a le exploata de fapt,
un no go, dacă mă întrebați pe mine! Dacă știi
cum arată așa ceva, n-o să mai poți cumpăra
niciodată cu conștiința curată ouă cu cifra 3 pe ele.
Vă citesc ce-am găsit. „În bateriile îmbunătățite,
găinile ouătoare sunt ținute în cuști minuscule,
cu înălțimea de 20 cm. Fiecărui animal îi revine o
suprafață de 750 centimetri pătrați – abia cât o
coală A4 standard. Într-o cușcă trăiesc patru sau
cinci găini. Aceste cuști sunt dispuse în rânduri
duble și în până la opt etaje suprapuse.
Găinile ouătoare stau înghesuite laolaltă pe un
grilaj de sârmă, fără acces la lumină naturală. Nu
pot nici să scurme, nici să-și întindă aripile, nici
să facă baie de praf. Hrana lor conține vitamine
sintetice, medicamente și coloranți, iar pierderile
zilnice de vieți sunt ridicate.
Din cauză că nu se pot mișca și că le lipsește
expunerea la soare, sunt predispuse la fracturi și
la osteoporoză. Problemele grave, cum sunt fracturile aripilor și ale altor oase, sunt la ordinea zilei.
Din cauză că stau pe grilaj, le apar răni la degetele
picioarelor. Din cauză că nu pot scurma, ghearele
nu li se tocesc și se rănesc cu ușurință una pe alta.
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La toate problemele acestea fizice, evidente, se
adaugă cele cauzate de stres. Găinile crescute în
baterii nu se pot manifesta conform necesităților
speciei lor: nu pot ciuguli, nu se pot îmbăia în praf,
nu-și pot întinde aripile. La fel, nu se pot cuibări,
nu se pot deplasa, nu pot sări, nu pot zbura. Martiriul acestor animale ținute în baterii pentru a
produce ouă durează 12-14 luni. Își trăiesc viața
în cuști până când nu mai produc suficiente ouă
ca să fie profitabile, iar apoi sunt trimise la abator.” (adaptat după veganinromania.ro)
Hanna: Parcă știam că UE a interzis creșterea
găinilor în baterii.
Paul: Da, a interzis creșterea în baterii, nu însă și
importul de ouă produse în acest sistem. Așa că,
atenție mare: nu ne atingem de ouăle cu cifra 3!
Apoi mai există cifra 2 pentru găini crescute la
sol și 1 pentru găini crescute în aer liber. Vă spun
ce-am citit:
Cifra 2 înseamnă găini crescute la sol.
„Creștere la sol înseamnă găini ținute în niște
hale gigantice, în care nouă animale împart o
suprafață de un metru pătrat. Dacă hala are
amplasate stinghii și cuibare pe mai multe
etaje (așa-numita creștere în voliere), atunci
densitatea poate ajunge chiar la 18 găini
pe metru pătrat. Într-o asemenea hală sunt
înghesuite până la 6.000 de găini. Acest lucru are
drept consecință o suprasolicitare a animalelor
din cauza nevoii de stabilire a ierarhiilor și se
poate ajunge la tulburări de comportament cum
sunt smulgerea penelor și canibalismul. Stresul
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cauzat de supraaglomerare reprezintă o cauză
frecventă a mortalității animalelor crescute în
acest sistem.
Cu cifra 1 sunt inscripționate ouăle provenite
de la găini crescute în aer liber. Aceste găini au
la dispoziție peste zi minimum 4 metru pătrați
de animal și stau în aer liber. Seara însă sunt
introduse în hale cu condiții similare celor
din sistemul anterior. Păsările au la dispoziție
stinghii, cuibare și zone unde pot scurma.
Această formă de creștere permite satisfacerea
necesităților de bază ale speciei în mult mai
mare măsură decât în celelalte sisteme – baterii
sau hale. (Sursa informațiilor: vierpfoten.de)

Cifra 0 înseamnă „ouă ecologice”. Auziți ce presupune asta: „În condiții de creștere ecologică,
fiecare animal are la dispoziție minimum patru
metri pătrați, în aer liber, iar în hală pot fi ținute
maximum șase animale pe metru pătrat. Cel puțin
o treime din suprafața halei este amenajată ca
spațiu pentru scurmat. Găinile au la dispoziție
cuibare și stinghii pe care să stea. Într-o hală
pot fi adăpostite maximum 3.000 animale. Este
interzisă administrarea medicamentelor în scop
profilactic.” Deci, atenție la cifra inscripționată pe
ouă: 0 înseamnă ouă de la găini crescute ecologic!
Hanna: Paul, dar astea sunt informații prețioase!
Știind lucrurile acestea, poți deja face ceva, adică
îți poți exercita influența în mod conștient, prin
ceea ce cumperi! Cred că Paștile sunt un moment
bun ca să atragem atenția asupra acestei teme.
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Cum cumpărăm ouăle de Paști
Cumpără ouă ecologice. Le recunoști după faptul că
inscripția de pe coaja lor începe cu cifra 0. Gândeștete că ouăle gata vopsite de la supermarket sunt arareori ecologice. Ouăle ieftine provin de la găini crescute
în baterii sau în hale. Merită întotdeauna să cumperi
ouă ecologice, ceva mai scumpe. Cu aceasta, tu și familia ta alegeți produsul de cea mai bună calitate, cel
mai bun pentru sănătate, și în același timp acordați un
sprijin producătorilor care se preocupă de bunăstarea
animalelor și investesc în ea.
Cumpără ouă de la producători locali. Aceștia sunt de
obicei mici fermieri, pe care îi și sprijini în felul acesta.
În plus, eviți emisiile de dioxid de carbon generate de
transportul pe distanțe mari.
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Cumperi ouăle din piață? Mergi cu bicicleta. E primă
vară, e călduț, iar mișcarea îți face bine.
Un altfel de vopsit de ouă
Colorează ouăle prin metode naturale. Cu coji de ceapă
obții ouă de culoare ruginie sau auriu-portocalie.
Dacă, înainte de a-l fierbe în coji de ceapă, pui pe ou o
frunză de păpădie și le legi cu un ciorap de mătase, vei
obține un model interesant. Vrei și alte culori? Încearcă
cu suc de sfeclă roșie pentru roz, cu flori de mușețel
sau curcumă pentru galben, cu spanac pentru verde,
cu suc de fructe de soc pentru albastru sau cu ceai
negru pentru brun. Bucură-te de noile culori, delicate,
atât de diferite față de cele extralucioase obținute cu
coloranții nesănătoși din comerț.
Inventează decorații de Paști
Când ieși la plimbare, taie câteva crenguțe verzi din tufe
și fă din ele un buchet de Paști. Atenție: mâțișorii sunt
frumoși, dar albinele au nevoie de ei, pentru că sunt prima
sursă de polen a primăverii. Mai bine îi lași pentru ele.
Decorează-ți buchetul cu ghirlande de flori din hârtie. Poți
folosi pentru decor și biscuiți tăiați cu forma, fie dintr-un
aluat sărat, pe care îl poți apoi colora, fie dintr-un aluat
cu miere, pe care îl poți mânca. Adună din pădure mușchi
și confecționează un cuib pentru ouăle vopsite. Renunță
la florile tăiate, în vază, care sunt de import și ajung la
tine pe masă în urma unui drum mult prea lung.
Cadouri de Paști zero-waste
Dacă vrei să-i faci o surpriză prietenului sau prietenei
tale, gândește-te la ceva special, ceva care nu lasă în
urmă deșeuri. Oferă din timpul tău și folosiți-l pentru
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o plimbare împreună, de exemplu. Sau un card cadou
pentru cursul de cosmetică DIY pe care și-l dorește.
Sau du-i ceva din bunătățile de Paști pregătite la voi
în casă. Orice e făcut de mână e special și poartă cu
sine o căldură deosebită.
Cadouri de la care cel mai bine ne abținem
De Paști e mare tentația să faci cadou iepurași. Rezistă
tentației și opune-te dacă cineva din anturajul tău
manifestă o atare intenție. Spre deosebire de câini și
de pisici, iepurilor nu le face plăcere să fie luați în brațe,
sunt sperioși și mai pretențioși când vine vorba de îngrijire. Au nevoie de câteva ore de mișcare pe zi ca să
rămână sănătoși și să nu se plictisească. Ținuți într-o
lădiță mică, nu vor fi fericiți. Iepurii pot atinge vârste de
până la 12 ani și au nevoie de îngrijire. Cu alte cuvinte,
să faci cadou un iepure înseamnă să pui în cârca destinatarului o responsabilitate care se poate întinde pe
ani întregi și pe care omul poate că nu și-o dorește.
Distracție cu ouă roșii
După-amiezile zilelor de Paști sunt ocazii ideale pentru
a petrece timp cu prietenii, cu familia – sau cu toții
laolaltă. Ce s-ar putea face? Pregătește-te puțin și
organizează ceva. De pildă, un concurs de „rostogolit
ouă”. E un joc la care pot participa oricâte persoane,
adulți și copii deopotrivă. Cum se face? Fiecare intră în
competiție cu oul lui. Afară în grădină se amenajează,
din două scândurele, un scoc îngust și oblic. Fiecare
dintre participanți își „lansează” pe rând oul. Oul, rosto
golindu-se pe scoc la vale, se oprește undeva în iarbă.
Următorul la rând încearcă să nimerească oul din iarbă.
Dacă reușește, le va lua pe amândouă. Cel care adună
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cele mai multe va fi încoronat regele sau regina ouălor
roșii. E un obicei care la Sibiu încă se practică. Dacă jocul
se termină prea repede, poți propune și alte variante,
de exemplu „curse de ouă”, în care fiecare participant,
înarmat cu o lingură de lemn, se străduiește să-și mâne
primul oul peste linia de sosire. E un obicei care se practică
în multe locuri, inclusiv la Casa Albă de la Washington.
Un altfel de meniu de Paști
Roagă-i pe ai tăi să accepte să renunțe o dată la mielul de Paști și să fie de acord să încerce un altfel de
meniu, ceva special. Pune-ți imaginația la bătaie și
gândește niște feluri unice, cu denumiri spectaculoase, cum ar fi rondele de pâine prăjită cu unt aromat cu
ierburi, supă-cremă de morcovi cu ghimbir, risotto cu
sfeclă roșie, piure de dovleac cu mere glasate în oțet
balsamic, tagliatelle cu ragu de sfeclă roșie și măr,
salată de ou cu ierburi aromatice și ceapă verde.
Folosește ocazia pentru a iniția o discuție cu ai tăi despre drepturile animalelor.
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PETRECERI
Mia: Când am terminat clasa a 8-a, ne-am dorit
să sărbătorim împreună sfârșitul celor patru ani
de gimnaziu și să ne luăm rămas bun unii de la
alții. Cum anume urma să petreacă asta, pe noi
elevii nu ne-a întrebat nimeni. Dintr-o dată totul a
fost gata stabilit, programul, locul, meniul. Mie nu
mi-a plăcut treaba asta.
Paul: De ce?
Mia: Pentru că n-am avut posibilitatea să ne
exprimăm dorințele, să spunem cum ne-am dori
să arate acest moment de încheiere a unei etape
din viața noastră. Dacă vrem să organizăm vreun
program, să prezentăm o colecție de fotografii din
cei patru ani sau pur și simplu să stăm de povești
și să ne relaxăm. Cât timp să fie alocat pentru
dans. N-a fost vorba de nimic din toate astea, ci
doar despre mâncare! Atât de multă mâncare a
fost prevăzută, încât n-a mai rămas timp pentru
nimic altceva. Deja la aperitiv au fost opt produse
din carne! Pește, porc, pui, vită – de toate! La felul
principal, noi, „copiii”, cum ar veni, am avut iarăși
de ales între trei feluri cu carne. Pentru adulți au
fost două feluri principale, pește, respectiv rață.
Așa că, de toate, au fost 13 variațiuni pe tema
carne. Cine poate să mănânce atâta?! Și cine
vrea atâta carne la o singură masă?
Hanna: Așa-i. Eu îmi aduc bine aminte de discuție.
Cineva propusese să se renunțe la porțiile indivi
duale și masa să fie organizată sub formă de bufet
suedez, cu multe feluri din legume, puțină carne,
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salate ca garnitură la felul principal, fructe la desert,
fără sucuri și fără alcool. Tot ce ar fi rămas să poată
lua tinerii cu ei și să se mănânce la petrecerea de
după - asta în loc de-a fi aruncat la gunoi, cum o
cere legea dacă se servesc porții individuale. Mie
mi s-a părut o idee foarte bună. Din păcate, nu s-a
mers pe varianta asta. Nu știu de ce.
Paul: Eu cam știu de ce. Balul de absolvire e o oca
zie specială, părinții n-au vrut să se zgârcească.
Că în felul acesta se face risipă – asta vine la
pachet. În situația asta nu-și mai pune nimeni
probleme de etică și de comportament ecologic.
Și nici măcar de costuri. E o chestiune culturală.
Alex: Mda... dar ar trebui să se poată organiza
petreceri care să nu fie nici meschine și să fie
în același timp și ecologice. Nu trebuie decât ca
omul să-și clarifice sieși ce criterii dorește să
respecte. Eu am citit un pic, ca să mă lămuresc
ce ar însemna o petrecere la care să ne pese și de
mediu. Concluziile „studiului” meu le putem testa
la prima zi de naștere, înainte de a discuta despre
ele în clasă, cu colegii.
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Petrecerile sunt o bună ocazie de a pune în practică
ideea de sustenabilitate: în etapa de organizare, la
petrecerea propriu-zisă și când strângem după noi.
Gândește-te eventual la un motto care să te ajute să
organizezi petrecerea așa cum o dorești. De exemplu:
petrecere no plastic (ar putea fi o adevărată provocare),
ziua/seara dulapurilor (toată lumea aduce de prin dulapuri haine pe care nu le mai poartă și se fac schimburi;
băieții și fetele își pot prezenta reciproc noua „colecție”),
zero waste party (ne poate face atenți asupra ușurinței
cu care generăm deșeuri), do it yourself party (sarcina
de a face cumpărăturile necesare se poate împărți cu
ușurință între participanți, la modul ideal respectând
regula „bio, regional, de sezon, cu puțină carne“).
Gândește-te la locul unde s-ar putea organiza
petrecerea. Ideal ar fi să se poată ajunge cu ușurință
cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun. Fă o încercare și invită-ți prietenii într-un loc
neconvențional, undeva în aer liber, la o margine de
pădure sau într-un parc. Dacă petrecerea presupune
ținută de gală, unii vor dori să fie duși și aduși cu
mașina. În asemenea situații, grupați-vă pe mașini și
încercați să vă organizați în așa fel încât să nu rămână
locuri neocupate.
Dacă se discută meniuri pentru petreceri în cadrul școlii,
adu în discuție criterii de sustenabilitate: bio, regional,
de sezon, cu puțină carne, porții adecvate ca dimensiuni,
astfel încât să se arunce cât mai puțin. Meniul se poate
comanda la restaurante sau la servicii de catering
care respectă asemenea solicitări. Există așa ceva,
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producători bio sau servicii de catering bio, și la tine în
oraș! Nu accepta fără discuție tradiția încetățenită în
multe școli, de a se alege anumite localuri pe criterii de
prestigiu, localuri care însă nu țin cont de criteriile de
sustenabilitate în propunerile lor de meniu.
Cum ar fi ca la următoarea petrecere școlară masa
să fie organizată sub formă de „bufet canadian”? În
Elveția așa ceva se numește „Teilete”. Fiecare dintre
participanți aduce un fel de mâncare, în cantitate
suficientă ca să ajungă pentru mai multă lume. Și în
cazul acesta ar trebui respectată regula: bio, regional,
de sezon, cu mai puțină carne. Așa se poate alcătui
fără mare efort un meniu-surpriză, cu o ofertă foarte
variată. Un punct de sine stătător în program ar putea
fi o degustare (așa cum se face pentru băuturi), care
stimulează comesenii să încerce în mod conștient
anumite gusturi, îmbogățește vocabularul și e pur și
simplu ceva distractiv.
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Băuturile ar trebui aduse la masă în recipiente de
sticlă. Tot mai frecvent se consumă apă simplă de la
robinet, în carafe. Oferită cu felii de lămâie, mentă,
boabe de fructe de pădure sau roiniță, apa de robinet
e bună la gust, înviorătoare și arată bine.
Pentru masa de sărbătoare, propune decorațiuni
naturale. Din flori sălbatice, rămurele verzi proaspăt
tăiate sau conuri de brad se pot alcătui aranjamente
minunate. Cine vrea, poate apoi să ia acasă unul din
aceste aranjamente.
Ai grijă să nu se apeleze la tacâmuri de unică
întrebuințare. Dacă nu există suficiente tacâmuri,
oamenii și le pot aduce pe ale lor. Mănâncă fiecare
din farfuria proprie și apoi și-o ia înapoi acasă (și
și-o spală singur). O altă variantă este de-a pregăti
sandvișuri sau altceva ce se poate mânca din mână.
În ce poate consta petrecerea? Muzica o pot face
chiar participanții. Sau se poate alcătui un playlist
plăcut, care permite conversația pe un ton normal,
așa încât oamenii să nu trebuiască să strige ca să
se înțeleagă. Faceți cunoștințe noi. Organizați un
mic program cu participarea tuturor: glume, ghicitori,
toasturi, concursuri de grup, tombolă sau altele.
Bucurați-vă de petrecere.
Dacă, cu toată grija, rămâne mâncare, oaspeții și-o
pot împărți între ei și lua acasă. Dacă se organizează
o continuare, atunci mâncarea rămasă va prinde chiar
foarte bine.
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La final, strângem după noi: dacă petrecerea a avut
loc în aer liber, pe o pajiște sau într-un parc, atunci
toate resturile se adună și se duc la gunoi. Iar dacă
resturile au fost adunate de la bun început pe categorii, ceea ce se pretează se poate duce deja la reciclare.
Fă schimb de impresii cu prietenii, despre cum a fost să
organizezi – sau să participi – la o petrecere ecologică.
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Avem nevoie de dumneavoastră
Pe drumul nostru spre un oraș verde, dragi sibieni
și dragi cititori, noi, administrația orașului, avem
neapărată nevoie de dumneavoastră. Și când
spun asta nu mă refer doar la tineri, celor cărora
le este destinată cărticica de față.
Afirmația aceasta nu este vorbă goală. Nicio
hotărâre de Consiliu local și nicio măsură dintre
cele luate de administrația municipală nu pot fi
puse în practică fără dumneavoastră. În special
în domeniul mediului, unde fiecare dintre noi trebuie să-și facă partea lui de treabă. Mă gândesc,
de exemplu, la decizia de colectare selectivă a
deșeurilor. Desigur, însă, că trebuie să fiți și corect
informați, iar în această privință cărticica de față
reprezintă o contribuție importantă și demnă de
toată lauda.
În numele administrației orașului, vă promit că în
Primărie veți avea întotdeauna un interlocutor receptiv în ceea ce privește problemele de mediu.
Calde felicitări pentru această carte, căreia îi
doresc să se bucure de cititori din toate catego
riile de vârstă, numeroși, atenți și mai cu seamă
dispuși să pună în practică cele citite.
Astrid Cora Fodor
Primar al Sibiului
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Paula Dörr este elevă în clasa a 9-a a Liceului Bruken
thal. Cântă la vioară și, ocazional, scrie. S-a apropiat
de tematica legată de protecția mediului la nivel local
încă de mică, atunci când pomii de pe strada școlii ei
au fost tăiați. În urma participării la Greva mondială
pentru climă, s-a întrebat tot mai mult ce poate face
fiecare dintre noi în viața de zi cu zi în această direcție,
dincolo de activismul de pe stradă.
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Elfriede Dörr a însoțit-o pe fiica ei Paula la acțiunile
de protest Fridays for Future. Inițial rezervată, apoi
uimită, a realizat că tinerii abordează teme importante, care ne privesc pe toți. Este de părere că poziția
și solicitările tinerilor în această privință trebuie luate
în serios.
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Dan Perjovschi desenează lumea pentru a o înțelege.
Desenează simplu, dar a fost nevoie de 12 ani de
școală și de 30 ani de carieră internațională, sute de
expoziții și mii de metri pătrați de pereți desenați pentru a ajunge la această simplitate.
Modificările climatice, soarta planetei noastre, ecologia,
energia curată, ce pot face eu, ce poți face tu, toate
acestea sunt teme frecvente în arta lui. „Când desenez,
învăț. Am învățat multe din cartea asta. (re)Folosiți-o și
(re)gândiți-o!”
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Monica Hriscu, traducătoarea acestei cărți, este
sibiancă de origine și își amintește prea bine de excursiile din copilărie, către Păltiniș, către Cisnădioara
sau pe dealul Gușteriței. Își amintește la fel de bine și
de perioada ulterioară, când aceleași păduri și dealuri
deveniseră de neumblat, căci erau înecate, exact cum
spun undeva personajele acestei cărți, într-o mare de
gunoaie. Își dorește foarte mult ca spiritul ecologic
să devină în așa măsură o componentă a identității
noii generații încât să nu mai ajungem niciodată să ne
tratăm casa cu atâta nepăsare.
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Mulțumiri
Discuțiile provocate de aceasta carte până acum
ne-au bucurat și ne-au stimulat în același timp.
Am oferit textul spre lectură critică atât unor ti
neri, cât și unor adulți. Unele dintre observațiile
și sugestiile lor se regăsesc în volumul finalizat.
Altele au rămas pentru o ediție ulterioară.
Leni Bing și Cora Promberger ne-au sugerat
tema poluării digitale. Barbara Promberger ne-a
atras atenția asupra pădurilor virgine din țara
noastră ca rezervor de CO2. Gunda Wittich e de
părere că tematica banilor ar merita aprofundată,
iar Adriana Hermann, că un rezumat ar ajuta la
sistematizarea ideilor din carte. Lăcrămioara
Dimulete ne-a povestit de ce nu poate mânca miel
la Paști, sărbătoarea Învierii. Chris Balthes știe
întotdeauna cum ar trebui să arate o carte, dar,
relaxat, e oricând dispus să ia în considerare și
alte idei.
O plăcere cu totul specială ne-au făcut-o discuțiile
la masă. A fost modul în care Kilian Dörr ne-a
însoțit pe tot parcursul scrierii acestei cărți. Una
dintre ideile lui era că s-ar putea găsi modalități
prin care apa de ploaie să fie direcționată, astfel
încât copacii de pe străzile orașului să beneficieze
în mai mare măsură de ea.
Paula și Elfriede
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