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Czy woda jest bardziej
potrzebna do produkcji
towarów luksusowych
czy żywności?

Uprawa ziemniaków
daje najwięcej jedzenia
na jednostkę użytej wody

2
Czy rezygnacja z jedzenia
mięsa jest tylko wyborem
etycznym czy ma wpływ
na oszczędność wody?

2
Za koszt produkcji 1 kg
mięsa wieprzowego
można wyprodukować
ok. 4 kg ziaren zbóż
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3
Czy jedzenie mięsa
z kurczaków chowu
przemysłowego ma
wpływ na nasze zdrowie?

3
Jedzenie białej kapusty
zapobiega anemii
i podnosi odporność
organizmu

4

4

Czy w sklepach można
kupić produkty
nie zawierające soi
z upraw przemysłowych?

Produkty z upraw
ekologicznych nie
zawierają śladowych
resztek nawozów
sztucznych i pestycydów

5
Czy istnieje alternatywa
dla rolnictwa stosującego
produkty chemiczne
degradujące jakość
wody słodkiej?
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5
Permakultura proponuje
samoregulujące systemy
rolnicze tworzone na
wzór ekosystemów
naturalnych

66
Czy rezygnując
z produktów na bazie
oleju palmowego
działasz proekologicznie?
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66
Warzywa i owoce
są dużo zdrowsze niż
produkty zawierające
olej palmowy

7
Czy betonując
rzeki i budując na nich
tamy, wpływamy
negatywnie na obieg
wody w przyrodzie?
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7
Bagna, mokradła
i naturalne rozlewiska to
zasoby wody dla
całych ekosystemów

8
Czy wzrost temperatur
w wyniku zmian
klimatu może powodować
susze?
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8
W wyniku suszy
ludzie narażeni są na
klęskę głodu
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Czy wydobycie ropy
naftowej i produkcja
paliw są dziś ważniejsze
niż ochrona przyrody?

Zasada kompensacji szkód
w środowisku naturalnym
ma chronić przyrodę.
Chroniąc przyrodę
chronisz życie.
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2
Czy mobilność człowieka
sprzyja rozprzestrzenianiu
inwazyjnych gatunków
zaburzających równowagę
ekosystemów?
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2
W wyniku ekspansji
groźnego patogenu
większość gatunków
płazów jest zagrożonych
wyginięciem
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3

4

4

Czy warto korzystać
z materiałów nadających
się do recyklingu?

Recykling pozwala
chronić zasoby naturalne
oraz oszczędzać
energię

Czy wyrzucisz zepsute
urządzenie jeśli jego
naprawa byłaby możliwa
i niedroga?

Naprawa urządzeń
wydłuża czas ich
użytkowania i zmniejsza
ilość surowców i energii
potrzebnych do produkcji
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5
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Czy można ograniczać
globalny transport
towarów drogą morską
i w ten sposób chronić
oceany?

Z mórz i oceanów
czerpiemy ogromne zyski.
Trzeba zwiększać
chronione obszary
oceanów, których
na razie jest tylko 1%.

Czy nadmierna
eksploatacja zasobów
sprzyja nadkonsumpcji?

W wyniku nadkonsumpcji
powstają gigantyczne
ilości odpadów
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7
Czy rozwój nowoczesnych
technologii wymaga
eksploatacji zasobów
mineralnych?
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7
Ogromne zapotrzebowanie
na cenne metale stwarza
ryzyko nadmiernej
eksploatacji minerałów
i naruszeń praw człowieka

8
Czy wycinka lasów
przynosi szkody
ekologiczne?
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8
Każdy las jest dziś na
wagę złota, dlatego
w miejsce każdego
wyciętego drzewa
sadzimy inne.
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1
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2

Czy możliwa jest
budowa nowych fabryk
bez niszczenia zasobów
przyrodniczych Ziemi?

Zrównoważony rozwój
łączy cele ekonomiczne
i społeczne z ochroną
przyrody

Jaki środek transportu
osobowego jest bardziej
ekologiczny niż
samochód?

Najbardziej ekologicznym
środkiem transportu
w miastach jest rower
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3
Czy węgiel jest surowcem
który zapewni nam
zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych?
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3
Im więcej produkujemy
energii wiatrowej,
tym mniej mamy emisji
gazów cieplarnianych

4
Czy coraz wyższe
temperatury na Ziemi
są wynikiem zmian
klimatu?
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4
W wyniku coraz wyższych
temperatur topnieje
lód i tracimy na zawsze
ekosystemy Arktyki
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5

Czy rzeczywiście koszt
produkcji tzw. czarnej
energii z paliw kopalnych
jest niższy niż zielonej?

Zielona energia jest
odnawialna i uwzględnia
koszt ochrony
środowiska naturalnego
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6
Czy smog na wskutek
emisji spalin z pojazdów
silnikowych w miastach
jest nieunikniony?
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6
Pojazdy elektryczne
ograniczają
zanieczyszczenia
powietrza i smog
w miastach

7
Czy wydobycie paliw
kopalnych jest niezbędne
dla rozwoju techniki
i globalizacji?
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7
Rozwój globalny
można zastępować
rozwiązaniami lokalnymi
z użyciem np. energii
słonecznej

8
Czy zanieczyszczenia
powietrza z transportu
samochodowego
są groźne dla zdrowia?
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8
Transport kolejowy
emituje mniej
zanieczyszczeń powietrza
niż samochodowy.

.

1

Czy nieograniczona
ekspansja człowieka
może szkodzić
przyrodzie?
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1

Nieograniczona ekspansja
człowieka zagraża życiu
60% ekosystemów
na Ziemi

2
Czy moda jest wyrazem
przedmiotowego
traktowania świata i
źródłem nierówności
społecznych?
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2
Moda może być wyrazem
wartości etycznych, jeśli
pomaga w pokonywaniu
nierówności społecznych
i ogranicza ilość odpadów

3
Czy powszechne używanie
produktów chemicznych
wpływa na bogactwo
bioróżnorodności np..
świata owadów?
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Najwięcej motyli i innych
owadów można spotkać
na łąkach i polach gdzie
nie wolno stosować
środków chemicznych

Czy odpady plastikowe
jednorazowego użytku
są problemem dla
współczesnego świata?

Ekologiczne opakowania
wielorazowego użytku
zmniejszają ilość
produkowanych odpadów
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5

Czy możesz ograniczyć
konsumpcję kupując
tylko to czego najbardziej
potrzebujesz?

Im bardziej ograniczasz
konsumpcję, tym mniejszy
jest twój ślad ekologiczny
i wpływ na zmiany
klimatu.
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6
Czy w supermarkecie
są tylko produkty
wytworzone w sposób
przemysłowy?
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6
W niektórych
supermarketach, można
już kupić produkty ze
sprawiedliwego
handlu

7
Czy ekologiczny tryb
życia możliwy jest tylko
na wsi?
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7
Miasta mogą rozwijać
się w ekologiczny sposób,
zgodnie z zasadami
zrównoważonego
rozwoju

8
Czy dewastacja
środowiska naturalnego
zmusza ludzi do szukania
lepszych warunków
życia?
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8
W wyniku dewastacji
środowiska naturalnego
ludzie migrują przede
wszystkim do miast, gdzie
mają nadzieję na lepsze
życie.
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