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24/1 A GREENPEACE RÖVID TÖRTÉNETE
„Gyermekeid 21. századáért harcolsz – pokolba a szabályokkal!”
David McTaggart, a Greenapeace egyik alapítója.
Greenpeace ... mivel csak ez az egy Föld létezik.
A legkülönbözőbb országokból, kultúrákból és vallási felekezetekből származó, a legkülönbözőbb színű, különböző politikai nézeteket valló emberek szövetkeznek egy közös
célért folytatott, erőszakmentes harcban: Földünk megőrzése magunknak és a jövőbeni
generációk számára, hogy az Élet továbbra is változatos lehessen.
A Greenpeace nemzetközi szervezet, mely a világ 39 országában rendelkezik irodával.
Ezek együttműködése biztosít erőt ahhoz, hogy a Greenpeace szembeszálljon a szennyezőkkel és ha szükséges, változtatásra bírja őket. A Greenpeace nem fogad el pénzt a
gyáraktól, a kormányoktól, sem a politikusoktól, így őrzi meg függetlenségét és megvesztegethetetlenségét. Földünk északi, déli, keleti és nyugati részének 101 különböző országában több mint 2 600 000 magánember támogatja pénzzel a szervezetet.
Fontos kampányok – fontos sikerek (1971 – 2001)
1971-ben egy maroknyi bátor ember nekivágott a tengernek egy bérelt halászkutterrel,
hogy tiltakozzon az amerikai atomtesztek ellen. „Let's make it a green peace” (Legyen
zöld béke) volt a környezetvédők mottója – elérkezett a Greenpeace születésének órája.
A teszteket még ugyanabban az évben leállították.
1972. A
 z első akció a francia atombombatesztek ellen
A dél-csendes-óceáni teszteket 1975-ben felfüggesztik.
1975. A
 z első bálnavadász-akciók – Greenpeace-aktivisták manővereznek gumicsónakjukkal a bálna és a bálnavadászok szigonyai között.
1986-ban életbe lép egy nemzetközi bálnavadászati tilalom.
A '70-es évek közepén a Cree indián törzs sámánja a Greenpeace-nek a „Rainbow Warriors” – (Szivárvány-harcos) megtisztelő címet adta. Ez az indiánasszony, „Eyes of Fire” (A tűz szeme) régi
jóslásával függ össze: ha a Föld beteg és pusztulni kezd, akkor a világ összes országából az emberek
össze fognak jönni, hogy megmentsék a Földet a szennyeződéstől és a pusztulástól – ezek a Szivárvány-harcosok.
1978 a „Rainbow Warrior” nevű Greenpeace-hajó megakadályozza a nukleáris hulladékok elsüllyesztését az Atlanti-óceánban.
1983 Elhatározás születik arról, hogy 10 évig nem süllyesztenek el nukleáris hulladékot a
tengerben.
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A '80-as évek elejétől száll síkra a Greenpeace a hulladéklerakás, illetve a víz és levegő
vegyi szennyezése ellen.
1989-ben beszüntetik a hígsav-kiürítést az Északi-tengerbe.
1987-ben beszüntetik a mérgezőhulladék-elégetést az Északi-tengeren.
1993 Világszintű tilalom születik a mérgező hulladékok tengerbe történő elsüllyesztéséről.
Megtiltják az ipari országokból Kelet-Európába és a Harmadik Világ országaiba történő mérgezőhulladék-szállítást.
2001 A Világközösség határozatot hoz a hosszú életű környezeti mérgek gyártásából és
felhasználásából történő kiszállásról.
1985-ben a francia titkosszolgálat két bombával elsüllyeszti Auklandnál a „Rainbow Warrior” Greenpeace-hajót. A Greenpeace fényképésze, Fernando Pereira ennél az akciónál életét veszti. A hajó úton
volt Mururoa Atoll-ba, hogy megakadályozza a francia atombomba-teszteket. De – „You can't sink
a Rainbow” – egy szivárványt nem lehet elsüllyeszteni.
1987 A Greenpeace megnyit egy Antarktisz-állomást a kontinens védelme céljából.
1991 Egy szerződés 50 évre garantálja az Antarktisz védelmét.
1989 A Greenpeace fellép az esőerdők védelméért.
1994 és 2001 között több óriási területű esőerdő került Kanadában védelem alá.
1999 Brazíliában megszigorítják a környezetvédelmi törvényt az illegális erdőirtás ellen.
A 90-es évek elején Greenpeace elindítja klímakampányát.
1990 Világméretű tilalom születik az FCKW, mint „ózonréteg gyilkos” ellen.
1992 A
 Greenpeace egy kelet-németországi céggel közösen bemutatja a világ első FCKWés FKW-mentes hűtőszekrényét („Greenfreeze”).
A Greenpeace kezdettől fogva különleges figyelmet fordít a tengerek védelmére.
1996. A Shell olajkonszern megígéri a Greenpeace-nek, hogy nem süllyeszti a tengerbe
Brent Spar nevű olajfúró-platformját.
1998. Egy 15 éve tartó Greenpeace-kampány eredményeként a halászflottáknak az EU
megtiltja a vontatóháló használatát.
A '90-es évek közepe óta a Greenpeace síkraszáll a géntechnológia földeken és ételekben
való alkalmazása ellen.
1997-ben Ausztriában elsőként megtiltják a géntech-kukorica importálását. Más országok
hamarosan követik példáját.
Forrás: www.greenpeace.hu
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24/2a KAMPÁNYTÉMÁK
A
Greenpeace esőerdőkampány
Az őserdők igazi kincseskamrák, amelyek a Föld legnagyobb fajgazdagságát fogadják
magukba: milliónyi állat- és növényfaj – a Földön létező flóra és fauna kereken kétharmada – egyedül a trópusi erdőkben otthonos. A trópusokon nem ritkaság, hogy 500
különböző fafaj él alig egy hektárnyi erdőben.
Az erdők alapvető szerepet játszanak minden élet számára a Földön: ők szabályozzák
az éghajlatot (klímát), szűrik a levegőt, megtisztítják a vizet, és útját állják az eróziónak. Az erdők csökkentik a hőséget, a fagyokat, a szárazságot és a vihart. Kereken 500
millió őslakó számára az őserdők ma még az otthont és az életteret jelentik.
Minden második másodpercben egy futballpálya nagyságú terület pusztul el tarvágás,
nagy ipari- vagy bányaüzemek és tűzvész által világszerte. Az őserdők területének
kb. 80%-a már elveszett. Ma a Földön már csak hét nagy őserdőmaradvány létezik.
Ezt a „Fantasztikus 7“ őserdőmaradványt az Amazonas-területen, Közép-Afrikában,
Oroszországban, Kanadában, Pápua Új-Guineában, Chilében és Európában sürgősen
védelem alá kell helyezni!
A Greenpeace elkötelezte magát az őserdők megmentéséért.
A Greenpeace követelése:
Megtiltani a fakitermelést az őserdőkben!
Megtiltani az őserdei fából készített termékekkel való kereskedelmet!
B

Greenpeace tengerkampány
A tenger. Hosszú ideig a határtalan szabadság és az érintetlen szépség fogalmaként
szolgált. Tartalékainak gazdagsága végtelennek tűnt. Az óceánok olyan kincseket rejtettek magukban, amelyekről az ember még a legmerészebb fantáziájában sem mert
álmodni. Ez a kép már régóta nem igaz.
Ma a 15 legkedveltebb étkezési halból 12 a kihalás szélén áll. Az egyre nagyobb halászhajók és halászati hajóhadak átszűrik a tengereket a potenciális halrudacskák után. Ez
után a fogások szinte 80%-át értéktelenné nyilvánítják és a halakat félholt vagy holt állapotban ismét visszadobják a tengerbe. A tartályhajó-balesetek, a vegyi és radioaktív
bevezetések veszélyeztetik az erősen érzékeny tengerökológiai rendszerek egyensúlyát. Az ember minden idők legnagyobb élőlényét is a kiirtás közelébe hajtotta, hiszen
a nemzetközi tilalom ellenére Japán és Norvégia tántoríthatatlanul tovább folytatják a
bálnavadászatot.
A Greenpeace az összes világtengeren úton van az óceánok és élőlényeinek védelmére. Egyet-mást már elértünk – de még sok a tennivaló.
Greenpeace a következőkért küzd:
• a bálnahalászati tilalom betartásáért mindenhol a világon,
• az ipari célú halfogási mennyiség 50%-os csökkentéséért világszerte 2005-ig,
• a radioaktív és vegyi anyagok tengerbe való bevezetések megszüntetéséért.
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24/2b KAMPÁNYTÉMÁK
C
Greenpeace vegyianyagkampány
A Föld egyre kisebb lesz, és a növekvő mérgezésére való tekintettel ez a tény egyre
jelentősebbé válik. Sok méreg nemcsak a közvetlen környezetet fenyegeti, hanem, mivel ezek hosszú időn keresztül fertőznek, Földünk legfélreesőbb zugába is eljutnak.
A környezeti mérgek ugyanis vándorolnak. A tartós mérgek nyomai kimutathatóak
az északi-sarki jégmedvék zsírrétegeiben éppúgy, mint a strandra úszott bálnákban,
melyeket különleges hulladékként kell eltávolítani, de még a magashegységek állataiban is. Szelek, tengeráramlások és csapadékok a földgolyó körül hordják magukkal a
termelési és felhasználási helyekről származó mérgező maradványokat – az óceánok
mélyébe és az Antarktisz legeldugottabb zugába is.
A környezeti mérgeket vagy a növény- vagy rovarirtó mérgek előállításához használják, vagy hulladéktermékként keletkeznek az iparban. Ezek a méregkeverékek nagyon
gyakran bejutnak a közeli folyókba, vagy egészen egyszerűen beszivárognak a talajba,
ahol ezek megfertőzik a talajvizet. Először megmérgezik a természetet – a fertőzéslánc
végén mégis az ember áll.
Habár a Greenpeace már nagy sikereket tudott elérni, mégis sok teendő maradt még.
A Greenpeace világszerte fellép
A környezetre káros vegyszerek gyártásából és felhasználásából való kiszorításáért,
hisz sok esetben már régóta léteznek környezetbarát alternatívák is.
D
Greenpeace atomenergia-ellenes kampány
Az atomenergia nem megoldás a klímaproblémára. Az atomenergia nem tiszta. Nem
biztonságos. Nem ellenőrizhető.
A világ 440 reaktorában nap mint nap kisebb és nagyobb balesetek történnek – a legnagyobb ezek közül az 1986-os csernobili katasztrófa. Ezen túlmenően az atomerőművek
gigantikus mennyiségű hulladékot termelnek, amely ezer évig radioaktív sugárzást ad
le a környezetbe. Az atomipar adós maradt a válasszal arra a kérdésre, hogy hogyan
kell ezeket a radioaktív hulladékhegyeket eltávolítani. Az újrahasznosító berendezések csupán megsokszorozzák a nukleáris hulladék mennyiségét és megfertőzik a tengereket a millió liternyi sugáranyagot tartalmazó szennyvizek által. A rákkeletkezési
ráta dramatikusan megnő az atommáglyák és az újrahasznosító berendezések környékén – többnyire a gyermekek és a fiatalkorúak között.
Greenpeace a kezdet kezdetétől küzd a nukleáris energia civil és katonai célú felhasználása ellen.
A Greenpeace követeli:
• a magas rizikójú reaktorok azonnali lekapcsolását,
• a kiszállást a nukleáris energiatermelésből,
• a felelősségteljes bánásmódot a már keletkezett nukleáris hulladékkal.
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24/2c KAMPÁNYTÉMÁK
E
Greenpeace klímakampány
Az éghajlat változik. Nem lehet szagolni, nem lehet ízlelni – de mégis észrevehető és
már érezhető: a hőmérséklet emelkedik, az évszakok megváltoznak, az árvizek és a
hosszú kánikulák száma gyarapszik.
Felelős ezért az ún. „ember által együttesen okozott” üvegházhatás: az egyre növekvő
használt szén-dioxid-mennyiséggel a légkör már nem tud megbirkózni, és ez egyre
növekvő mértékben károsítja az atmoszférát. Viszont ha az éghajlat felborul, akkor
gleccserek olvadhatnak fel, földdarabok, akár egész szigetek süllyedhetnek el a tengerben, s a szárazságok és árvizek nemsokára mindennapossá válhatnak.
A cégek és kormányok, akik ezért felelősek, a fejlett ipari országokban élnek. Számlájukra folyik világszerte az energiafelhasználás kb. 75%-a. Fejüket homokba dugják,
és a saját előnyeikre és pénztárcájukra gondolnak. Holott a kiszállásra van lehetőség,
hiszen léteznek természetes alternatívák is az energianyeréshez (pl. a Nap és a szél).
A Greenpeace küzd:
• egy nukleáris áram nélküli, klímabarát, megújuló energiahordozókkal történő energiaellátásért,
• a kőolaj-, szén- és földgázlelőhelyek további feltárása ellen.
F
Greenpeace géntechnológia-ellenes kampány
Az ember képes arra, hogy gyökeres változásokat idézzen elő a természetben. A géntechnikai laboratóriumokban képesek vagyunk a lazacok méretét az eredeti nyolcszorosára növelni, kukoricafajták génjeibe baktériumokat ültetve, kártevők elleni védettségüket növelni. Teszi mindezt a tudomány és a gazdaság azzal a hivatkozással, hogy
élelemhez segítse a harmadik világ éhezőit.
Ez az érv azonban csak ürügy a Monsanto és más biotechnológiai cégek számára, hogy
genetikailag módosított (GM) élelmiszerekkel szembeni ellenállást megtörjék.
A Greenpeace ellenzi, hogy a multinacionális cégek – profitjuk maximalizálása érdekében – világméretű kísérleti alanyként használják fel az embert.
Aggasztónak találjuk, hogy:
• a mai napig nem készültek olyan független, részletes vizsgálatok, melyek a GM
élelmiszerek biztonságát megállapították volna;
• a környezetbe kiszabadult genetikailag módosított élőlények visszafordíthatatlan
és ellenőrizhetetlen károkat okoznak,
• a géntechnológia alapú növénytermesztéssel a természet kifordul a sarkából,
• a génmanipulált növények és állatok veszélyeztetik az ökológiai egyensúlyt,
• a környezet géntechnikai elszennyeződése visszafordíthatatlanná válhat.
A Greenpeace küzd
• egy olyan mezőgazdaság megőrzéséért, amely a természettel összeegyeztethető,
• a génmanipulált növények és állatok természetbe való kijuttatása
• és a genetikailag módosított anyagokat tartalmazó élelmiszerek ellen.
Forrás: www.greenpeace.hu
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24/3a GREENPEACE AKCIÓK
Az esőerdők megvédéséért

A

2003. június 4.
24 Greenpeace aktivista feltartóztatott egy Libériából származó farönköket szállító folyami hajót Németországban. Aktivisták láncolták magukat a Wagner vállalat, a kitermelő cég tulajdonosának darujához.
Ezzel egy időben Spanyolországban, a katalóniai Barcelonában az aktivisták egy Libériából származó farönköt cipeltek a kormány irodája elé tiltakozásul az ellen, hogy
Spanyolország is részt vesz az érzékeny esőerdők irtásában.
Franciaországban a rendőrség Greenpeace aktivistákat tartóztatott le, amiért lezárták
a Sete kikötő bejáratát. Az aktivisták a Nyugat-Afrikából származó farönkök beszállítását akarták megakadályozni.
A „Szivárványharcosok” nevű hajó közel 8000 m3 illegális fakitermelésből származó
rönköt leplezett le, melyek Libériából, Kamerunból és Kongóból származtak. Franciaország Európában a legnagyobb felhasználója a trópusokról származó fáknak. Évente
közel 120 000 t trópusi fa érkezik Sete kikötőjébe, és ennek negyedét Franciaországban
dolgozzák fel.
2003. június 13.
Aktivisták Greenpeace „Szivárványharcosok” nevű zászlóshajójának segítségével
megakadályozták, hogy a „Honour” nevű farönk szállító hajó befusson Valencia kikötőjébe (Spanyolország). A hajó Kamerunból jött, ahol folyamatos illegális fakitermelés
folyik.
2003. június 23.
Korán reggel aktivisták másztak fel a „Tradco” nevű farönk szállító hajó fedélzetére
Ravennában (Olaszország). Hajnali 5 órakor 25 aktivista láncolta magát a hajóra, hogy
megakadályozzák a kirakodást. A hajón Afrikában kitermelt farönkök voltak. Transzparenseket helyeztek el a hajón „Mentsük meg az esőerdőket!” és „Erdő-bűntény” feliratokkal.
Forrás: www.greenpeace.org
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24/3b GREENPEACE AKCIÓK
Bálnavadászat-ellenes nap

B

2002. április 23.
80 tüntető vonult transzparensekkel és papírból kivágott bálnafarkakkal Bécsben
(Ausztria) a japán követség elé tiltakozásul az ellen, hogy Japán még mindig folytatja
a bálnavadászatot.
Amszterdamban (Hollandia) aktivisták üres bálnahúsos ládákat cipeltek a japán követség elé, szintén tiltakozásul a bálnavadászat ellen.
Új-Zélandban „bálnahús” feliratú teherautó állt a japán követég elé. Üres bálnahúsos
ládákból falat építettek, amire kiírták, hogy „A bálnák nem eladók!”.
Berlinben (Németország) szintén teherautó állt meg a japán követség előtt, és üres
bálnahúsos ládákat rakodott le.
Sydney-ben (Ausztrália) táncművészek jelenítették meg a bálnavadászatot, a japán
konzulátus előtt.
Japánban a kormánynak nyújtottak át petíciót a világ tenger- és cetbiológusai a bálnavadászat befejezését követelve.
(Forrás: www.greenpeace.org)

Akció a vegyianyag kampány keretében

C

Bhopalban (India) történt 1984-ben az egyik legnagyobb vegyi katasztrófa. Mérgező
gáz szabadult ki az egyik gyárból, és megölt több mint 20 000 embert, 120 000-et pedig
megmérgezett. A túlélők sosem kaptak megfelelő kompenzációt, a gyár pedig még
mindig időnként mérgeket enged ki a talajvízbe. A katasztrófa 20. évfordulóján a
Greenpeace tüntetést szervezett a gyár elé.
Forrás: www.greenpeace.org
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24/3c GREENPEACE AKCIÓK
D
Az illegális nukleáris hulladék szállításának megakadályozása
2005. december 1.
20 Greenpeace aktivista megakadályozta annak a hajónak az elindulását, ami 450 t
radioaktív hulladékot készült szállítani Franciaországból Oroszországba. A hulladék
a Rhone völgyéből származik, és már régóta szállítják Oroszországba, bár az ottani
szövetségi törvény megtiltja a külföldről származó hulladékok beszállítását.
Forrás: www.greenpeace.org

E

Akciók a klima védelme érdekében
2006. március 17.
Paris, Franciaország – „Ne vegyék figyelembe a Bush- kormányzat felelőtlen, bolygónkat
veszélyeztető szándékát”, mondta ma a Greenpeace a Világörökség és klímaváltozás
témakörben sürgősen összehívott tanácskozás szakértőinek. A Greenpeace azért hívta össze a szakértőket, hogy azok ne vegyék figyelembe a Bush kormányzat kihívásait, és folytassák munkájukat a klímaváltozás által veszélyeztetett területek védelme
érdekében.
A mai tanácskozáson azt is elhatározták, hogy folytatják azokat a kutatásokat, amiket
az UNESCO előző évi ülésén fogadtak el a kampány hatására. Az Egyesült Államok
azonban arra figyelmeztette a Világörökség Bizottságot, hogy elveszíti eddigi szellemiségét, ha a klímaváltozás körüli vitákba beleszól.
“Az Egyesült Államoknak már történelme van a klímaváltozásról szóló viták minden formájának elfojtásában, és most is éppen ezt teszi” – mondta Laetitia de Marez, a
Greenpeace franciaországi klíma- és energiakampányának vezetője.
A Greenpeace más szervezetekkel együtt felkérte a Világörökség Bizottságot, hogy
vegye fel a veszélyeztetett területek listájára az ausztráliai Great Barrier Reef-t és az
Egyesült Államok és Kanada határán lévő Waterton-Glacier nemzetközi Békeparkot is,
mivel a klímaváltozás nagy mértékben veszélyezteti ezeket a helyeket is. „Nem kétséges, hogy ezeket a helyeket is veszélyezteti a klímaváltozás, és éppen azokat a jellegzetességeiket veszítik el, amik miatt Világörökség-helyek lettek” mondta De Marez. „A
Glacier Nemzeti Parkban például a 150 gleccserből 27 maradt, és ezek is folyamatosan
olvadnak.”
A Világörökség Bizottság szakértői csoportja 2006 júliusában fogja tárgyalni a jelentést.
Forrás: www.greenpeace.org
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24/3d GREENPEACE AKCIÓK
F
Akció a génmódosított élelmiszerek ellen
Budapest, 2006. március 21.
Húskonzerveket láttak el „génmódosított termék” feliratú matricával Greenpeace aktivisták
egy budapesti élelmiszerláncban ma reggel, miután hivatalos laborvizsgálatok is megerősítették, hogy a termékek valóban genetikailag módosított szójafehérjét tartalmaznak. A Greenpeace három olyan hústerméket is talált, melyek csomagolásán a gyártó köteles lett volna jelezni a génmódosítás tényét, ezt azonban nem tette. A zöld szervezet követeli, hogy azonnal
távolítsák el a termékeket a boltok polcairól, és büntessék meg az élelmiszerek előállítóit a
fogyasztók félrevezetéséért.
A Globus Löncshús, a Szegedi Paprika Darált Sertéshús és a Lidl Sertés húskrém sertésmájjal nevű
húskészítményekben 3%-nál nagyobb mennyiségben mért ki génmódosított összetevőt az
Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) GMO laborja. A vonatkozó szabályok szerint a 0,9% feletti génszennyezést mindig fel kell tüntetni a termékek
címkéin azzal a szöveggel, hogy „a termék genetikailag módosított összetevőt tartalmaz, vagy
abból áll”. Ez a jelzés a Greenpeace felmérései szerint ma egyetlen terméken sem olvasható,
pedig a feldolgozott húskészítmények 60%-a tartalmaz génmódosított összetevőt.
„A gyártó minden esetben tud arról, ha az általa felhasznált szójafehérje génmódosított eredetű, tehát egyértelműen a fogyasztók félrevezetéséről van szó.” – mondta el Mózes Szabina,
a Greenpeace sajtószóvivője. A génmódosított élelmiszerekkel kapcsolatban nem születtek
még olyan független kutatások, amelyek azok ártalmatlanságát megerősítették volna. Egyre
több viszont az olyan állatkísérlet, melyben a génmódosított táppal etetett állatok szervezete
rendellenességet mutat. Legutóbb például ausztrál kutatók bizonyították be, hogy a génkezelt
borsóval etetett patkányok allergiás bõrreakciót és enyhe tüdőkárosodást szenvedtek. „Mostanra a magyar fogyasztók is a világméretű emberi kísérlet részeseivé váltak az itthoni gyártók
termékein keresztül.”– fejezte ki aggodalmát Nemes Noémi a Greenpeace kampányfelelőse.
Az európaiak és a magyar fogyasztók döntő többsége nem vásárolna génmódosított élelmiszereket. Ezért található olyan kevés GM élelmiszer ma a polcokon Európa szerte. „Elképesztő,
hogy két olyan nagy múlttal rendelkező magyar gyártó, mint a Szegedi Paprika és a Globus,
teletömi génmódosított összetevővel húskonzerveit anélkül, hogy a fogyasztót erről tájékoztatná. Hol itt a fogyasztói választás joga?”– teszi fel a kérdést a zöld szervezet kampányfelelőse.
A Greenpeace levélben szólította fel a termékek gyártóit, hogy a génmódosított konzerveket
azonnali hatállyal vonják vissza a boltok polcairól, valamint hogy az általuk gyártott minden
termékben helyettesítsék a génmódosított szójafehérjét génmódosítás mentes összetevővel.
A környezetvédelmi szervezet az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz fordult azzal a kéréssel,
hogy járjanak el a törvénytelen címkézés ügyében, és büntessék meg a gyártókat.

270

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

tanULÓI

(folytatás)
A Lidl kivonja génmódosított termékeit polcairól!
Budapest, 2006. március 22.
A tegnapi Greenpeace akció hatására a Lidl bejelentette, hogy visszavonta összes áruházából
a Sertés húskrém sertésmájjal nevű génmódosított szójafehérjét tartalmazó termékét. Az üzletlánc azt is jelezte, hogy minden országban beszüntette a génmódosított húskonzerv forgalmazását.
„Üdvözöljük a Lidl lépését, mellyel génmódosított termékeit azonnal eltávolította a boltok
polcairól.” – mondta Nemes Noémi a Greenpeace kampányfelelőse.
A Globus Löncshús, a Szegedi Paprika Darált Sertéshús nevű termékei azonban még mindig
címkézetlenül, a fogyasztókat megtévesztő módon, továbbra is kaphatóak. A Tesco azonban
szóban ígéretet tett, hogy eltávolítja ezeket a termékeket az összes áruházából.
Forrás: www.greenpeace.org
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24/4a ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK
1. Esőerdőkampány
Greenpeace érvei

Kitermelők érvei

Lakosság érvei

fajok kihalása

termőföld

megélhetés

klímaszabályozás

faanyag

kultúra megőrzése

oxigéntermelés

profittermelés

fejlődés

levegőtisztítás

munka az őslakóknak

önrendelkezés

erózióvédelem

bányanyitás

erőszakos területszerzés

őslakóknak lakó- és élőhely

olajkút

elvándorlás

fakitermelés vonzataként fellépő
károk: orvvadászat, illegális
kereskedelem

infrastruktúra kiépítése

nem a helybelieké
a haszon, de
a helybelieké a kár

a fogyasztók felelőssége

fejlődés

belháborúk

mára az őserdők 1/5-ét kiirtották

ültetvények

érintetlen természet eltűnése

2. Tengerkampány
Cégek: halászati, vegyipari, olajkitermelők, bálnavadászok
Greenpeace érvei

Cégek érvei

Lakosság érvei

étkezési halfajok kihalásának
veszélye

élelmiszer ellátás

ínyencségek (cápauszony
levest akarunk)

halak sérülése

munkahelyek

Olcsóbban jutunk a
halhoz

tartályhajó balesetek

energiaellátás

állatvédelem

vegyi anyagok bevezetésével
szennyezés

„valahova tenni kell a
hulladékot is”

nekünk nem marad
halászható hal

ökológiai egyensúly felbomlása

tudományos felmérések

nemzetközi konfliktusok
(ki, hol, mennyit
halászhat)

bálnák kihalásának veszélye

profittermelés

szelektív módszerekkel is
halászhatunk

túlhalászás

vizek szennyeződnek

tévedésből hálóba került
halak, emlősök, rákok stb. is
megdöglenek

hagyományos élelmünk
a hal/cetek száma
veszedelmesen csökken

vásárló felelőssége

272

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

tanULÓI

24/4b ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK
3. Vegyianyagkampány
A Greenpeace érvei
emberi egészségre
bizonyítottan veszélyes
anyagok forgalomban
nincs minden vegyi anyag
minden lehetséges hatása
megvizsgálva
több anyag együttes hatása
kivizsgálatlan (és sokszor
kivizsgálhatatlan)
gyártóké a haszon, fogyasztóké
a kockázat
helyettesítés biztonságos
anyagokkal
környezetszennyezés
évente több ezer új vegyi
anyagot állítanak elő, hatásukat
nem tesztelik
már az egész Föld érintett
(esővíz, bálnák stb.)
kimutatható méreg
felhalmozódás a házi porban,
vizeinkben, testünkben

Az Ellenérdekeltek érvei
sokba kerülne az adminisztráció
és ellenőrzés

A Lakosság érvei
tudni akarjuk, mit
(v)eszünk meg

lazább szabályozású
országok vegyi anyag cégei
versenyelőnyhöz jutnának
profittermelés

nem akarunk
egészségügyi
kockázatot
olcsó árak (áruk)

olcsóbb szerek

tisztaság

hatékonyabb szerek

selymes haj, bőr stb.
nem értek hozzá

4. Atomenergia-ellenes kampány
A Greenpeace érvei

Az Ellenérdekeltek érvei

A Lakosság érvei

balesetveszély

biztonságos

a lakosság ellenzi

sugárfertőzés

globális felmelegedést csökkenti
(ha nem szénhidrogéneket
használunk)

nem a helybelieké
a haszon, de a
helybelieké a veszély

hulladék elhelyezésének
problémája

ennyi energiát nem lehetne
másként előállítani

nem ismerjük, félünk
tőle

betegségek (rák)
gyakoriságának növekedése

nem bizonyíthatóak a
rákbetegségek terjedése és az
atomenergia termelés közti
összefüggések

az erőmű támogatja
a várost (pl.
sportcsapatokat)

háborúban való alkalmazás
veszélye

csak békés célra használják

olcsó energia

vizek szennyezése

ehhez csak a szakértők értenek

munkahelyek

kevesebb energiát is
használhatnánk

profittermelés

megújuló
energiatermelésnél is
lennének munkahelyek

szállítás veszélyei

bevétel a település számára
olcsó áram
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24/4c ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK
5. Klímakampány
Greenpeace érvei
tengerszint-emelkedés

statisztikai adatok az időjárás
szélsőségesebbé válására
és a globális felmelegedésre
a legtöbb tudós és tudományos
kutatóintézet elfogadja a globális
felmelegedés tényét
fizetett kételykeltők
esőerdő ökoszisztémájának
összeomlása
árvizek, viharok, aszály
sarki jégsapkák olvadása
hóhatár megváltozása
fajok kihalása
globális hatás, lokális haszon
mezőgazdasági károk
üvegházhatás
ivóvízhiány egyes területeken

Ellenérdekeltek érvei
nem bizonyított, hogy
az üvegházhatású gázok
kibocsátása hatással van az
éghajlatra
a szükséges mennyiségű
energiát csak szénhidrogének
felhasználásával tudjuk
előállítani
mi betartjuk az előírásokat

Lakosság érvei
olcsó energia

szükségünk van az energiára
profittermelés

társadalmi igazságosság
fűtés

kényelemszeretet

környezettudatosság,
felelősségvállalás

légkondicionálás

6. Géntechnológia-ellenes kampány
Greenpeace érvei
ne rajtunk kísérletezzenek mások
gazdasági érdekei miatt
termelő kiszolgáltatottsága
a vetőmaggyártóknak
a fogyasztónak nem marad
választási lehetősége
a harmadik világban gazdasági
okok miatt éheznek, a Földön
megtermelt élelem elegendő lenne
a Föld minden lakosának
a fogyasztók nem kérnek belőle
biodiverzitás védelme
meghamisított vizsgálatok
előírások megsértése több esetben
nem ismerjük a veszélyeit
génszennyezés

Gyártók érvei
nincs bizonyított
egészségkárosító hatás
nagyobb termésátlagok
éhezés problémájára
megoldás lehet
ugyanaz, mint a
növénynemesítés

Lakosság érvei
biotermesztés
lehetetlenné válik
rezisztencia kifejlődése
a kórokozóknál
bizonyított környezeti
veszélyek
tudni akarjuk, mit
eszünk meg

kevesebb növényvédőszer
tudományos fejlődés
gazdasági húzóágazat
profittermelés

Forrás: Greenpeace – www.greenpeace.org és www.greenpeace.hu

