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Senin için tavsiyeler!



Metal şişeler daha dayanıklı oldukları ve 
içindeki sıvıya zararlı maddeler karıştırma 
olasılıkları olmadığı için daha iyi bir seçimdir.

Organik ürün paketleri (Biokistl), organik tarımla üretilmiş, 
dağıtıma mümkün olduğunca yakın zamanda toplanılmış ve 
en kısa yoldan size ulaştırılmış olan meyve ve/veya sebzeleri 
içerir. Bu sayede hem çevre korumasına katkıda bulunmuş, 
hem zaman kazanmış, hem de taze, kaliteli ürünlerle beslenmiş 
olursun.

Bahçeniz yoksa bile, çocuklarınız için balkona veya 
pencere kenarlarına çiçekler ve çeşitli bitkiler ekebilir, 
böylece doğayı şehir yaşamında bile evinize getirmiş olur-
sunuz- ve ayrıca bu yolla kendi ot, sebze ve meyvelerinizin 
bir kısmını da yetiştirebilirsiniz.
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Mevsim sebze ve meyvelerinin en çevre dostu 
seçim olduğunun çoğu kişi bilincinde değil. 
Hangi ürünlerin sezonu olduğunu anlamak için 
bir sezon takvimi yardımcı olacaktır.

www.cleaneuro.at

CleanEuro sana alışveriş 
sırasında; çevre, insan ve iklim 
faktörlerini dikkate alman için 
rehberlik ediyor.

Konuyla ilgili birçok bilgi, fikir 
ve öneriyi kitapçığın sonraki 
sayfalarında bulabilirsin.
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Et tüketiminin dünya genelinde olumsuz et-
kileri söz konusu: İnsanların beslenebilecekleri 
yiyecekler yerine ihracata yönelik hayvan 
yemi üretilmesi sonucu güney ülkelerinde 
görülen açlık, açığa çıkan sera gazlarının %18’i 
hayvancılıktan kaynaklanmakta. Bir yetişkinin 
ideal olarak haftada 300 ile 600 gram arası 
et veya sakatat tüketmesi önerilmekte ve bu 
miktar çocuklar için daha da az. Ortalama olarak 
tüketilen et miktarı ise gerçekte kişi başına 1200 
gram.

Etsiz veya az etli yemekleri de yemek planına 
dâhil et, çocukların da hoşuna gidecektir.

Çocuklar seni örnek alıp çoğu şeyi senden görüp öğreniyorlar. 
Eğer sen günlük olarak taze meyve ve sebze yeme zevkine 
sahipsen, çocuklarına da sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandırmak çok daha kolay olacaktır. Tabi ki rahatlığını ve 
soğukkanlılığını bozma: Çocuklar bazı dönemlerde yalnız 
belirli yiyeceklere yoğunlaşırlar ki bu normal.
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3 Bitpazarları, internette ve gerçek hayatta. Eski eşya 
değiştirilen ve ikinci el mal satan dükkânlar çocuk eşyaları 
için mükemmel bir kaynaktırlar: Elbiseler, oyuncaklar, spor 
malzemeleri. Bu şekilde çevreyi korumuş, daha az atık 
yaratmış ve bütçene de katkı sağlamış olursun. Ayrıca evde 
bir öğleden sonra sende bir değiş tokuş partisi düzenleye-
bilir, böylelikle kullanılmayan fazla eşyalardan kurtulmuş 
olur ve kullanılabilir malzemelere sahip olursun.
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Pamuk üretimi tüm tarım alanlarının sadece yüzde 
3 ünü kapladığı halde, dünyada kullanılan tüm 
böcek ilaçlarının %25’i ve tarım ilaçlarının da  
%10’u pamuk üretiminde kullanılmaktadır. 
Organik pamuk bu tür zararlı maddeleri içermez.

Yeni aldığınız elbiseyi giymeden önce 
mutlaka yıkayın. Bu bebeğinizin veya küçük 
çocuğunuzun cilt sağlığı için de oldukça 
önemli. Çok kullanılan elbiselerin önemli 
bir avantajı, çok yıkanmaktan içindeki 
kimyasalların azalıp etkisini kaybetmesidir.
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3 Yetişkin bir kişinin giydiği pamuklu bir t-shirt için 
gereken malzeme üretilirken yaklaşık 20.000 litre 
su kullanılmaktadır. Satın almaktan kaçındığınız 
her t-shirt için bu miktarda su tasarrufu sağlamış 
olursunuz.
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Küçük çocuklar gerçekte mutluluk sanatının en büyük 
ustalarıdır, zira çoğu zaman az şeyle de yetinmeyi 
ve mutlu olmayı bilirler. Onları, -kendimizin de çoğu 
zaman çekiciliğine kapıldığımız- reklamlardan uzak tut-
mak çok zor olabilir. Ancak bilmemiz gereken en önemli 
şey mutluluğun satın alınabilir olmadığıdır.

Çocuklarla birlikte elbiselere özel kişisel notlar 
hazırla. Renkleri,  düğmeleri, süsleri, dikişleri 
bir giysiyi mağazada satılan diğerlerinden 
ayıran, özel ve biricik yapan şeylerdir.

Mağaza raflarında bir kot pantolonun 3 Euro’ya satıldığını 
gördüğünüzde bunun nasıl mümkün olduğunu hiç düşündünüz 
mü? Belki de sizin çocuğunuzdan bir kaç yaş büyük başka 
bir çocuk onun üretiminde çalıştırıldı... Adil ticaret ürünleri 
üreticiler için iyi çalışma koşullarını ve senin için rahat bir 
vicdanı garantiler.
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Çocuklar birbirlerini tanıdıklarında 
daha önce giyilmiş elbiseler de özel 
bir anlam kazanır.
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Hizmetlerden yararlanmak çoğu zaman 
ürün satın almaktan daha çok kaynakları 
koruyan bir harekettir.

Küçük çocuklar da diğer çocuklardan bir 
şeyler öğrenir. Mümkün olan her durum-
da, ona bu şansı tanıyın.
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Çocuklarını hediyelere değil sevgiye boğ!  
Çocukluğunu hatırladığında, ilk olarak 
hatırladığın şeyin paketin içindeki hediyeler 
değil, yaşadığın heyecan dolu deneyim olduğunu 
hatırlayacaksın. 

Çocuğuna daha sonra güzel hatıralara dönüşecek 
olan anlar yaşatmak için birlikte zaman geçir.
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Ürün yerine hizmet hediye etmek bazen çok daha 
eğlenceli güzel bir seçimdir. Mesela bir CD hediye 
edeceğine konser bileti hediye et!

2

Bir şeyleri başkalarıyla ortak kullanmak 
öğrenilebilir. Şehir kütüphanesinden çocuk 
kitapları ödünç almayı çocukluğunda seven 
biri büyüyünce de kütüphaneden kitap alma 
alışkanlığını sürdürecektir.

Bir şeylerin başkalarıyla ortak nasıl 
kullanılacağını öğrenmek gerekir. Çocuklar 
böyle durumlarda çıkabilecek anlaşmazlıkları 
nasıl çözümleyeceklerini öğrenmeli ve birlikte 
bir şeyler yapmanın daha eğlenceli olduğunu 
deneyip görmelidirler.
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1 Eski eşyalarında bir değeri vardır, 
kullanılmış eşyalarını başkalarına 
hediye etmeye cesaretin olsun!
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Çocuklarla tatil anne baba için de eğlence 
olmalıdır. Bu yüzden çevre faktörlerinin 
yanında, mekânın olanaklarını ve çocukların 
ihtiyaçlarını da düşünmek gerekir. Örneğin 
eğer kumsala çok yakında bire v tutarsan 
sürekli otomobille gidip gelmek zorunda 
kalmazsın.

Çocuklu aileler için de çevreye zarar vermeyen tatil 
şekilleri mevcut. Uçakla gidilen tatiller en kötüsü, çünkü 
sera gazı en çok uçaklardan kaynaklanıyor. Ayrıca gidilen 
mekânın egzotik ve değişik yönlerini çocuklarla birlikte 
keşfetmek de pek mümkün olmayabilir.
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2 Tren seyahati çocuklar için çoğu zaman macera 
hissi veren bir deneyimdir, ve trafikte arabanın 
arka koltuğunda kalmaktan daha eğlencelidir.

Tatilde hep birlikte olmak: Eğer tanıdık bir aileyle 
birlikte tatile çıkarsanız, iki kat daha fazla eğlenir, 
yarı yarıya çocuk bakımı desteği elde etmiş olur ve 
size benzer ihtiyaçları olan insanlarla zaman geçirmiş 
olursunuz.
 Ayrıca, Büyük bir arabayı bir başka aileyle paylaşmak 
size yarı yarıya benzin tasarrufu sağlar.
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Daha fazla ayrıntılı 
bilgi ve tavsiyelere 
www.cleaneuro.at/comics 
adresinde ve sonraki 
sayfalarımızda ulaşabilirsiniz.

Çocuklarının hayal gücünün gelişmesini 
teşvik et! Tam olarak yapılmış hazır bir 
oyuncak yerine hamur, dallar, kumlar ve 
kâğıtlarla çeşitli oyunlar yaratmasında 
yardımcı olabilirsin.

Özel otomobille gitmek çoğu zaman havaya uzak 
ülkelerden mal getiren kamyonlardan daha çok 
karbondioksit salar.
Bu yüzden, mümkün olduğunca yayan olarak ya da 
bisikletle alışverişe gidilmeli. Veya başka bir yere 
giderken yol üstünde durulup alışveriş yapılabilir.
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Yeni bir şey satın almadan önce düşünmen  
gereken 7 alternatif: 

ADIL – ORGANIK – YEREL 
bir şey satın alırken dikkat edebileceğin kriterler:
Aldığın her ürün için “Adil mi? - Organik mi? - Yakın 
mı?“ sorularını yöneltmelisin. Aldığın her evet cevabı 
için ödediğin fiyatın üçte birini temiz olarak nitelen-
direbilirsin, ki bu da insan, çevre ve iklim faktörleri 
açısından ürünün zararsız olduğu anlamına geliyor.

ADIL = Herkes için insana yakışır yaşam ve iş 
koşulları sağlanmasını göz önünde bulundurur.

ORGANIK = hammaddelerin tutumlu bir şekilde 
kullanıldığı, az atık bırakan, doğada kolay yok olan, 
doğal çeşitliliği koruyan ürünler.

YEREL = düşük enerji sarfiyatı, az sera gazı, kısa 
mesafeler arası taşınmış olması.

1

2

www.cleaneuro.at www.nachhaltig.at

Cleaneuro hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Avusturya genelinde kalıcı 
tüketim ile ilgili workshop düzenlememizi talep edebilir, konuyla ilgili öncelikle 
Viyana’da düzenlemekte olduğumuz şehir turumuza katılabilirsin. Daha fazla bilgi 
ve kayıt için adresimiz: cleaneuro@nachhaltig.at.

Söyleyin bakalım, 

pastam ne kadar temiz?
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Satın alma

Satın aldığın her malzeme, sürekli endişe etmen gereken birer 
mülk haline gelir. Eğer yeni bir şeyler satın almanın cazibesine 
karşı koymayı başarırsan, sadece çevreye daha az zarar vermiş 
olmaz, aynı zamanda kendini de gereksiz endişe ve sorumlu-
luktan korumuş olursun.

Böylece paran cebinde kalır ve daha az hava kirliliğine yol açmış 
olursun.

CleanEuro sana alışveriş 
sırasında; çevre, insan ve iklim 
faktörlerini dikkate alman için 
rehberlik ediyor.

Konuyla ilgili birçok bilgi, fikir 
ve öneriyi kitapçığın sonraki 
sayfalarında bulabilirsin.

www.cleaneuro.at
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Ödünç alma ve verme

Binlerce yıllık mülkiyet hukuku bizi sadece sahip olduğumuz 
şeyleri kullanabileceğimize ikna etmiş bulunuyor. Ancak bu 
başka türlü de olabilir:

• İnşaat malzemesi pazarları çeşitli is aletlerini  
 kiralayabiliyorlar

• Kayak merkezlerinde  malzemelerini ve ayakkabıların  
 da kiralık olarak bulabilirsiniz

• Araba kiralama şirketleri de kiralık araba hizmeti  
 sunmakta

• ve komşularin garaj ve depoları da çoğu zaman ödünç  
 alabileceğimiz kullanmadıkları bir çok malzemeyle  
 dolu olabiliyor.

...seyrek kullanılan malzemeleri

Bu düşünce tarzı yalnızca çevresel kaynakları 
korumanıza değil aynı zamanda ilişkilerinizi de 
geliştirmenize yarayacaktır.

Alternatif bir düşünme tarzı olarak
 “sahip olmak yerine kullanmak“
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Et tüketimi ve sonuçları

Atalarımız eskiden yalnızca hafta sonları et mangal 
yaptıklarında bunun kıymetini bilir ve geri kalan günlerde 
sebze, ot ve erişte gibi zengin başka besinler tüketirlerdi. 

Bu anlamda yüksek kaliteli bio et ürün-
lerini tüketmek ve haftada en az bir gün 
vejetaryen beslenmek iyi yolda atılmış 
bir adım olacaktır.
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Daha az satın almak 

Çöplerimizin %10’u hiç açılmamış yiyecek paketlerinden 
ve 17% si kullanılmamış gıda maddelerinden oluşuyor. 
Kitlelerin et tüketimine yönelik yapılan hayvancılık, bi-
yolojik hayvancılığa göre daha fazla ve bitkisel alternatiflere 
göre çok daha fazla kaynak kullanımına ve küresel ısınmaya 
sebep oluyor. Çok et tüketmek çevreye daha çok zarar, az et 
tüketmek daha az zarar vermek anlamına geliyor böylelikle. 
Mantıklı, değil mi?

Aynı mantık başka mallar için de geçerli: - Kalitesi yüksek 
daha az sayıda giysi, sizi bu gün ne giysem diye düşünmekten 
kurtarır. - yeni bir cep telefonunu bonus puanlarınız 
biriktiğinde değil, sadece bir önceki çalışmaz hale geldiğinde 
alın.
Daha seyrek ancak buna karşılık daha yüksek kaliteli et tüket-
meniz sizin iklime ve çevreye yapabileceğiniz kişisel katkınız 
olacaktır. Bildiğiniz gibi kitle halinde tüketim birçok çevre 
sorununun da sebebi.

… miktar önemli!

Alışveriş sırasında karşımıza ara sıra çıkan 
‘’5 al, 4 öde, 3’ünü at 2’sini ye’’ şeklinde satış amaçlı sloganlardan  

kaçınmaya çalışın.
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ikinci el

İçinde yaşadığımız ‚gereksiz-tüketim’ toplumu sebebiyle, 
internet üzerinden satış yapan sitelerde, ikinci el eşya satan 
mağazalarda ve bit pazarlarında çoğu zaman paketleri hiç 
açılmamış, veya açılsa bile hemen hiç kullanılmamış ürünleri 
bütçenize uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

...kaynakları korur ve çöp yığınını azaltır.

Artık ihtiyaç duymadığın kullanılabilir eşyalarını, 
başkalarına hediye edebilir, bitpazarlarında 
satabilir veya bu tür eşyaların ücretsiz dağıtıldığı 
dükkânlara bırakabilirsin.
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Hizmetlerden yararlanmayı tercih etmek

Birçok durumda hizmetlerden yararlanmak, yeni bir ürün satın 
almaktan daha çevre dostu bir harekettir. Yeni almak zorunda 
olduğumuzu düşündüğümüzü düşündüğümüz bir çok malzeme 
aslında hizmetlerden yararlanarak da elde edilebilir. Örneğin 
yırtılan ceketinizin yenisini almak yerine, bisikletle veya 
yürüyerek tamirciye götürebilirsiniz.

Buna ek olarak: Tasarruf ettiğiniz parayı bir dahaki sefere 
giysilerinizi adil ticaret (Fair trade) ürünlerinden alarak 
değerlendirebilirsiniz.
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Seyahat etmenin farklı yolları

CouchSurfing 
Misafirperverliğe dayanan ücretsiz bir iletişim ağıdır. Üyeler, 
bu web sitesini seyehat ettikleri yerlerde ücretsiz kalacak yer 
bulmak veya kendileri şehirlerine gelen yabancılara kalacak 
yer sunmak amacıyla kullanırlar. Dünyayı dolaşmak için daha 
ucuz ve daha çevre dostu bir yol herhalde düsünülemezdi.

Ev değiş tokuşu
Para ödemeden kaldığınız yeri değiştirip tatil yapmak ve aynı 
zamanda evinizdeki çiçeklerinize bakacak birini de bulmak 
için ideal bir yoldur. Bir internet platformu üzerinden birbiri-
yle bağlantıya geçen üyeler karşılıklı anlaşarak, tatil boyunca 
evlerini değiştirirler.

WWOO da kalmak
Dünyayı biyolojik tarım yapılan çiftliklerde gönüllü yardımcı 
olarak gezip tanıyabilirsin. Yaptığın iş karşılığında işveren 
kalacak yer ve diğer temel ihtiyaçlarini karşılayacaktır. Bu 
programa 88 ülkeden yaklaşık 8000 kadar biyolojik tarım 
yapılan çiftlik katılmakta.
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SOL Derneği yaşam biçimimizin 
dayanıklı, gelecek kuşaklara 
da aktarılabilir olması için 
çalışmalar yapmakta. Ve ayrıca 
senede dört kez „ Sustainable 
Austria“ Gelecek kuşaklara 
aktarılabilir Avusturya“ 
isimli ekiyle birlikte bir dergi 
çıkarmakta. Deneme amaçlı, 
Sol dergimizin bir sayısını, talep 
halinde memnuniyetle adresinize 
göndermekteyiz.
 

SOL, Penzinger Str. 18/2, 1140 Wien 
Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at 
www.nachhaltig.at 

Künye 
Yayın sorumlusu ve yayına hazırlayan: 
“Menschen für Solidarität, Ökologie 
und Lebensstil“ (SOL), 1140 Wien, 
Penzinger Str. 18/2. Redaksiyon adresi: 
7411 Markt Allhau 5. Basım: Europint, 
pinkafeld. DVR 0544485. Bilimsel 
çalışma: FG-SOL. Şef redaktör: Vera 
Besse.Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından desteklenmiştir. ZVR 
no:384533867. Tasarım: Dorothee 
Schwab (doro.s@gmx.at)

Bu çalışma Creative commons 
adına kaydedilmiştir- ticari 
amaçlı kullanımı yasaktır- 
değiştirilerek kullanılamaz. 3.0 
unportes lisans sözleşmesi ile 
lisanslanmıştır. Lisansı görmek 
için 
http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/3.0/ adresine 
girebilir veya Creative Com-
mons, 171 Second Street, Suite 
300, San Francisco, California 
94105, USA adresine mektupla 
ulaşabilirsiniz.

Çevreyi korumakla ve geleceğe yönelik tüketimle ilgili daha 
çeşitli fikirler için www.cleaneuro.at/comics sitesini kullanabil-
ir veya bir sonraki sayfadan ulaşabilirsin.

16 17



16 17


	spielplatz türkisch 01pdf.pdf
	comic innenseite türk02
	tauschparty türk03

