GREENPEACE I INNE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE
Greenpeace-międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych
zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.
Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć głównych obszarów ochrony środowiska:
ochronę lasów i lasów deszczowych, ochronę oceanów i mórz, ochronę przed substancjami
toksycznymi, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, energię oraz organizmy modyfikowane
genetycznie.

Co robi Greenpeace w zakresie ochrony środowiska:
–

ostrzega przed efektem cieplarnianym,

–

sprzeciwia się żywności genetycznie modyfikowanej (GMO),

–
sprzeciwia się niszczeniu ekosystemu mórz i oceanów tj.: pustoszeniu łowisk i stosowaniu
niszczących technik rybackich, przemysłowemu połowowi waleni, ginięciu co roku setek tysięcy
morskich ptaków, żółwi morskich i morskich ssaków,
–
walczy o ochronę pierwotnych Lasów Amazonii, które uległy zniszczeniu przede wszystkim
przez przemysłowy wyrąb, rozwój rolnictwa, górnictwo i przemysł wydobywczy, powstawanie i
rozprzestrzenianie się ludzkich siedzib i upraw, rozwijanie się infrastruktury (np. transportowej),
–
wywiera nacisk na największych importerów drewna i sieci handlowe, aby korzystały z
zasobów odpowiedzialnych producentów i przeciwstawiały się w ten sposób nielegalnemu wyrębowi
lasów,
–
wywiera także nacisk na rządy na całym świecie, aby prowadziły bardziej racjonalną i
ekologiczną gospodarkę zasobami leśnymi, zarówno na poziomie narodowym jak i
międzynarodowym,
Aby zachować swoją niezależność Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i
korporacji. Działania Greenpeace finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.
Ekolodzy rozwieszają transparenty, plakaty, zbierają podpisy pod petycjami, piszą listy do polityków i
innych wpływowych ludzi.
GOSPODARSTWA DOMOWE
Chcąc coś zrobić dla naszej planety, należy zacząć od swojego domu. Istotne jest też, aby już od
najmłodszych lat rozbudzać świadomość ekologiczną. Dzieci wyrastające w środowisku, w którym
zwierzęta i cała przyroda postrzegana jest jako coś cennego i wartego zachowania, również w swoim
życiu dorosłym będą zwracać baczniejszą uwagę na konsekwencje swojego postępowania dla
środowiska.

Najważniejsze działania gospodarstw domowych w zakresie ochrony środowiska to:
–
edukacja ekologiczna od najmłodszych lat, np. w szkole dzieci biorą udział w akcjach zbierania
makulatury czy sprzątania lasu,
–

segregowanie odpadów,

–

używanie zamiast reklamówek ekologicznych toreb,

–
kupowanie produktów spożywczych w szklanych naczyniach, aby móc je potem
zagospodarować poprzez recykling,
–

oszczędzanie wody,

–

nieużywanie dezodorantów i przedmiotów wykonanych z zastosowaniem freonu,

–

segregowanie makulatury,

–

ograniczanie jazdy samochodem na rzecz spaceru,

–

oddawanie zużytych przedmiotów, np. odzieży, mebli potrzebującym,

–

sadzenie zieleni wokół własnego domu,

–

uczestniczenie w akcjach sprzątania świata,

–

ochrona wód i gleb przed zanieczyszczeniami, np. trującymi środkami chemicznymi,

–

ochrona terenów przyrodniczych, np. tak, by nie płoszyć zwierząt,

–
wspieranie akcji informacyjnych oraz programów pomocowych dla regionów, gdzie
dostęp do wody jest ograniczony,
–

zbieranie baterii oraz zużytego sprzętu elektronicznego,

–
oszczędzanie energii, kupowanie energooszczędnych żarówek, wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii, np. kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, itp.,
–
wspieranie organizacji chroniących środowisko poprzez np. dofinansowanie kampanii
ekologicznych, przyłączanie się do stowarzyszeń, przekazywanie 1% podatku.
FIRMY:
Najważniejsze działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska to:
–

kontrola emisji zanieczyszczeń,

–

organizowanie recyklingu i racjonalne zarządzanie odpadami,

–

wydajne zarządzanie energią użytkową, w tym ogrzewaniem oraz oświetleniem,

–

zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia informatyczne,

–
wprowadzenie bardziej przyjaznych środowisku usług i popieranie proekologicznych
dostawców,
–

składowanie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych,

–

oszczędzanie papieru, ograniczanie opakowań,

–
konstruowanie samochodów mających możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko
naturalne,
–

edukacja w zakresie ekologicznej techniki prowadzenia pojazdów,

–
technologie przyjazne środowisku, np. produkcja kolektorów słonecznych, produkcja energii z
biomasy, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
–

dbanie o doskonalenie pracowników w zakresie ochrony środowiska,

–
zmiany w świadomości właścicieli firm – postrzeganie działalności proekologicznej jako
elementu zdobywania przewagi konkurencyjnej.
PAŃSTWO:
Najważniejsze działania państwa w zakresie ochrony środowiska to:
–
wprowadzenie obostrzeń prawnych za zanieczyszczenie środowiska, szczególnie tam, gdzie
powstaje najwięcej zanieczyszczeń czyli w przemyśle paliwowym, metalurgicznym i chemicznym,
–
coraz nowsze i bardziej rygorystyczne normy ekologiczne, np. normy emisji dwutlenku węgla
do atmosfery,
–

nagrody dla przedsiębiorstw dbających o środowisko,

–

systemy certyfikacji dla firm, które chronią środowisko,

–

promowanie wykorzystania źródeł odnawialnej energii,

–
przepisy wspierające ekoetykiety dające możliwość klientom kupowania produktów bardziej
przyjaznych środowisku,
–

programy wspierania firm w przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony środowiska,

–

dostęp dla firm do fachowej wiedzy, informacji i narzędzi, w zamian za dbałość o środowisko,

–

dotacje na inwestycje chroniące środowisko.

(opracowanie na podstawie K S.O.S. Ziemia, czylio negatywnym wpływie wzrostu gospodarczego na
środowisko p. Karoliny Stanek)

