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Увод
Живеем във все по-взаимозависим свят, в който животите на хората са свързани през континентални 

и държавни граници . Много от нашата храна и нейните съставки пътуват огромни разстояния 
преди да се озоват в чинията ни . Но какво знаем за нейното въздействие върху хората и планетата ни? 
Производството на храна в глобализирания ни свят има сериозно влияние върху околната ни среда, 
включително промените в климата, както и върху животите на хората, въвлечени в различните етапи 
на производство . Глобалните предизвикателства като социални неравенства, бедност и нарушения 
на права на човека са силно вплетени в глобалната хранителна система . Разбирането откъде идва 
храната ни ни дава възможност да правим информирани избори и да допринесем за решаването на 
тези предизвикателства, вместо за задълбочаването им . 
Наръчникът на чревоугодника е разработен в рамките на подкрепения от Европейския съюз проект 
„Map Your Meal”, който чрез своите различни дейности и инструменти, помага на младите хора да 
разберат въздействието на глобалната хранителна система върху хората и планетата ни . Наръчникът на 
чревоугодника е насочен към млади хора, работещите с млади хора, учители и обучители и предлага 
интерактивни начини за разглеждане на произхода, пътя и въздействието на нашата храна . Може да се 
използва самостоятелно или заедно с приложението за мобилен телефон Map Your Meal, което показва 
колко устойчиви и колко справедливи са продуктите, които потребяваме . И мобилното приложение, 
и наръчникът изследват няколко ключови въпроса, свързани с устойчивостта и справедливостта – две 
категории, чрез които изследваме влиянието на нашата храна съответно върху околната среда и върху 
хората .

PALM OIL

USAGE

PACKAGING

& WASTE
TRANSPORTATION

WATER FOOTPRINT

prosessing

USE OF GMO

GREENNESS

ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГМО

ПРЕРАБОТКА

ТРАНСПОРТ

ВОДЕН ОТПЕЧАТЪК

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ПАЛМОВО МАСЛО

ОПАКОВАНЕ 
И ОТПАДЪК

УСТОЙЧИВОСТ
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FAIRNESS

ANIMAL RIGHTS 

TRANSPARENCY

CHILD LABOUR

LABOUR RIGHTS 

Наръчникът на чревоугодника е разделен на три основни части – Предястия, Основни ястия и 
Десерти . Предястията предлагат по-общи, встъпителни упражнения, които да въведат участниците 
в процеси на осмисляне на храната и взаиосвързаността на хранителната ни система . Основните 
ястия предлагат пет тематични глави с различни упражнения и педагогически методи, всички 
насочени към разглеждането на различни глобални въпроси през призмата на конкретно ястие . 
Всяка от тематичните глави започва с уводна страница за обучителя . Самите упражнения покриват 
основните въпроси, свързани с централните теми за екологична устойчивост и справедливост, както 
и по-общи концепции като взаимозависимост и етично потребление . Десертите съдържат идеи за 
различните начини, по които можем да предприемем действия в местните си общности и отвъд 
тях – те целят да насърчат участниците сами да станат активни .

Дейностите на нашия проект целят да въвлекат млади хора, работещите с тях, учителите и 
обучителите, както и широката общественост . Надеждата ни е да създадем силна и активна 
коалиция от граждани, която да работи за права на човека, равенство и устойчиви начини на живот . 

ПРАВА НА 
РАБОТНИЦИТЕ

ПРОЗРАЧНОСТ

ДЕТСКИ 
ТРУД

СПРАВЕДЛИВОСТ

ПРАВА НА 
ЖИВОТНИТЕ



Упражнения по теми

Упражнение О
бщ

и 
гл

об
ал

ни
 в

ъп
ро

си

Ус
то

йч
ив

о 
ра

зв
ит

ие

Ет
ич

но
 п

от
ре

бл
ен

ие

Екологична устойчивост Справедливост

Во
де

н 
от

пе
ча

тъ
к

И
зп

ол
зв

ан
е 

на
 Г

М
О

/ 
О

рг
ан

ич
но

 з
ем

ед
ел

ие

Пр
ер

аб
от

ка

Тр
ан

сп
ор

т

О
па

ко
ва

не
/ о

тп
ад

ък

Па
лм

ов
о 

м
ас

ло

Ри
бо

ло
в

Пр
ав

а 
на

 р
аб

от
ни

ци
те

Д
ет

ск
и 

тр
уд

Пр
ав

а 
на

 ж
ив

от
ни

те

Пр
оз

ра
чн

ос
т

2 .1 .1 Пица от въпроси
X

2 .1 .2 Органични домати?
X X X

2 .1 .3 Водата в нашата пица
X X X

2 .2 .1 Колко вода е необходима за месото
          в шишчетата ни?

X

2 .2 .2 Справедливи подправки
X

2 .3 .1 Разнищване на ориза
X X X

2 .3 .2 Кой е уловил нашето Сашими?
X X

2 .3 .3 Да поставим етикет на рибата ни
X X

2 .4 .1 Дегустация на сладолед и
          подреждане на пъзел 

X X X X

2 .4 .2 Органичен и справедлив?
X X X X X

2 .4 .3 В сладоледа
X X

2 .5 .1 Колко справедлив е бананът?
X X X

2 .5 .2 Какво има в млякото?
X X X X X

2 .5 .3 Манго по пътя
X X X X
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Продължителност 
на 
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групата за 
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Необходими 
материали за 
упражнението

Образователни 
цели

Показалец на 
символите 
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Подготовка:
Поставете табелите ДА/НЕ/НЕ ЗНАМ в различни части в стаята . 

Изпълнение:
Помолете хората да кажат имената си и един хранителен продукт, който започва със същата 
буква, с която започва името им . Задайте няколко въпроса и кажете на участниците да се 
разположат според отговора си в съответната част на стаята, където са отговорите ДА/НЕ/НЕ 
ЗНАМ . Те трябва да го направят за всеки въпрос:

- Закусих тази сутрин.
- Сам/а произвеждам храната си или поне част от нея.
- Основно аз приготвям храната си.
- Обикновено купувам хранителни продукти от супермаркета.
- Обикновено купувам хранителни продукти от местни производители. 
- Цената е важен фактор при пазаруването на храна.
- Цената е най-важният фактор при пазаруването на храна.
- Обикновено знам кой произвежда хляба и зеленчуците, които ям.
- Искам да знам кой произвежда хляба и зеленчуците, които ям.

Помолете някои от участниците да дадат примери . Дайте възможности на хората да сменят 
позициите си, докато другите говорят . Всеки път, когато участниците заемат позициите си, 
задавайте допълните въпроси и се опитайте да ги насочите към някои основни концепции като 
производството на храна, правото на прехрана и други .

1. Предястия

Взаимосвързаност, устойчивост, храна

Интерактивна дискусия

10 мин .

Всякакъв

Ламинирани табели с отговорите 
ДА/НЕ/НЕ ЗНАМ 

• Да се разчупи леда;
• Да се представи темата;
• Да се разбере мащабът и сложността на
   хранителната мрежа;
• Да се направи връзка между личното,
   местното и глобалното . 

1.1 Глобална закуска
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Изпълнение:
Стъпка 1:
Задайте въпроса „Какво мога да направя, за да направя храната си по-устойчива и справедлива?“ 
(запишете го на голям лист хартия, прожектирайте го или го запишете на бяла/черна дъска) . 
Дайте 20 секунди на участниците да помислят върху въпроса индивидуално . Предложете им 
да затворят очите си, докато мислят . Помолете ги да обсъдят идеите си по двойки в рамките 
на минута .

Стъпка 2:
Обяснете, че имате 10 възможни отговора на въпроса и те са записани на различни карти – с 
една празна карта, на която всеки може да добави своята идея . Прочетете и покажете на всички 
10-те карти . Обяснете, че всяка група от участници трябва да се съгласи как да подреди тези 
решения . Те трябва да ги подредят в линия, като тези с „най-голямо въздействие“ трябва да 
са най-вляво, а тези с „най-малко въздействие“ – вдясно (или отгоре надолу) . Дайте комплект 
карти на всяка група, като им напомните, че могат да добавят и своите идеи върху празната 
карта . Дайте им достатъчно време да подредят картите . 

Стъпка 3:
Помолете всяка група да представи своята подредба, както и допълнителните си идеи, ако има 
такива . 

Осмисляне/следващи стъпки: 
Можете да отделите време за осмисляне или дискутиране на самите идеи и подредбата на 
всяка група, в зависимост от това, което сте си поставили като цел за упражнението . Можете 
да проверите и главата „Десерти: Ставаме активни“ за интересни връзки или да направите 
собствено проучване за текущи инициативи и кампании .

Справедливост, устойчивост, активизъм, 
социална промяна 

Приоритизиране

10-45 мин .

Всякакъв

Две ламинирани карти А5 за всяка група участници 
– една с надпис „най-голямо въздействие върху 
бедността“ и една с надпис „най-малко въздействие 
върху бедността“; по един комплект ламинирани 
карти с решения за всяка група (приложени)

• Да се овластят и вдъхновят участниците 
   за действие;
• Да се дискутират възможни решения 
   за предизвикателствата пред
   устойчивостта и справедливостта;
• Да се подготви почвата за бъдещо 
   включване в активизъм, 
   свързан с храната .
   

1.2  Да, можеш
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Материал 1: Карти с решения

Най-малко въздействие

Убедете семейството 
и приятелите си да 

купуват продукти на 
справедливата търговия 

(Fairtrade) . 

Научете повече за 
храната, която ядете 
(напр . с помощта на 

мобилното приложение 
Map Your Meal) .

Подпишете онлайн 
петиция срещи 

несправедливи търговски 
правила (напр . TTIP) .

Намалете консумацията 
на месо .

Дарете пари на 
организация, която 

помага на хора, които 
се сблъскват с глад и 

недохранване .
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Най-голямо въздействие?

Дарете храна в местна 
банка за храна (напр . 
Българска хранителна 

банка) .

Отглеждайте собствената 
си храна .

Включете се в протест 
или демонстрация . 

Свържете се с местен политик 
(депутат от вашия район 
или общински съветник) 
и говорете с него/нея за 

проблеми с храната .
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2. Основни ястия
2.1  Пица

Контекстът
Пицата е безспорно едно от най-популярните ястия в света . Тя е също културен феномен, 
вплетен в музика, филми и лайфстайл . Едновременно с това пицата е пазарен продукт със 
сериозен дял на пазара за храни .
Пицата възниква в Неапол (Helstosky, 2008), но превзема планетата основно чрез американско 
влияние (включително в самата Италия!) . Начинът, по който пицата се приготвя, съставките, 
които се използват и културните практики около нея варират силно в различните държави и дори 
в една и съща държава . Пицата следователно е чудесен пример за сложните, взаимосвързани 
и често проблематични въпроси около храната ни .

Земеделие
Въпреки че в пицата може да се намери почти всеки хранителен продукт, има няколко съставки, 
които са почти задължителни – в частност брашното и доматите . Брашното обикновено е 
пшеничено . Отглеждането на пшеница и домати е свързано с редица екологични и социални 
въпроси, въпреки че и двете култури са широко разпространени в Европа (ЕС е изнесла 33 
милиона тона обикновена пшеница през 2014-2015) . Някои от тези въпроси включват 
използването на земя, вода и химикали, наред с намаляване на биоразнообразието, 
неравнопоставената позиция на малките фермери и големите производители, нарушения на 
правата на работниците (Да, също и в ЕС!) . 

Животни
В класическия вариант пицата се прави с моцарела, въпреки че в различни части на света се 
използват и други видове сирена . Пеперони и друг вид месо често се добавят към пицата, 
въпреки че класическата версия (широко позната като Маргарита) е вегетарианско ястие . 
Върху пицата често се посипва нарязана аншоа, а някои видове пица се приготвят с риба тон . 
Животинските продукти са навсякъде по пицата и я свързват с редица въпроси, включително 
газови емисии, ГМО, отношение към животните, права на животните и устойчив риболов . 

Културни измерения
Пицата може да е класически пример за наличието на междукултурно общество . Нейната 
експанзия по света като „етническа“ храна е допринесла за хранителното културно 
многообразие, но едновременно с това е формирала редица културни стереотипи, особено 
във връзка с италианците и американците . Местните изменения и промяната в първоначалното 
предназначение и смисъл в различните части на света са вълнуващо после на изследване . 
И докато се превръща в част от живота на различни общности, на пицата може да се гледа 
и като казус за един непознат и донякъде спорен въпрос на справедливостта – културното 
присвояване . 

Веригите за бързо хранене
Както беше вече споменато, пицата е покорила света и някои от двигателите на това покоряване 
имат конкретни имена – компании като Доминос и Пица Хът са пренесли пицата на места, до 
които тя иначе може би нямаше да стигне (или да остане) . Растящата индустрия за продажба 
на пица повдига някои важни въпроси за неустойчивите (и нездравословни) страни на бързото 
хранене, наред с притеснения в сферата на справедливостта – във връзка с веригите за доставка 
на продуктите и данъците . 
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2.1.1  Пица от въпроси

Изпълнение:

Стъпка 1:
Попитайте участниците какво разбират под израза „глобален въпрос“ . Запишете техните 
предложения и мнения . Уверете се, че техните разбирания не са ограничени до това, че 
глобалните въпроси са въпроси, които се срещат в различни страни по света . Ако е необходимо, 
представете определение за глобален въпрос:  
Глобалните въпроси са тези, които имат (потенциал да окажат) широко въздействие 
върху голям брой хора. Глобалните въпроси са транснационални, не зависят от граници и 
поради това не могат да бъдат решени самостоятелно от една държава (…) Глобалните 
въпроси са взаимосвързани, което означава, че промяна в един от тях – независимо дали в 
положителна или отрицателна посока – води до промяна в други (Wheeler, 2009)

Стъпка 2:
Попитайте участниците дали ядат и харесват пица, попитайте ги за любимия им вид пица . 
Помолете ги да изброят някои от най-често срещаните съставки на пицата . 

Стъпка 3: 
Разделете участниците на малки групи от до 5 души в група . Дайте на всяка група копие от 
Материал 1: Модел на пица . Помолете участниците да изпълнят част 1 – да прочетат списъка с 
глобалните въпроси и да изберат 8, които според тях са най-тясно свързани с производството на 
пица . Трябва да имат поне един аргумент за всеки въпрос, който слагат върху пицата . Уверете 
се, че участниците разбират всички изброени глобални въпроси и дайте допълните обяснения, 
ако е необходимо .  

Стъпка 4: 
Поканете участниците в голяма група и ги помолете да представят работата си . Поставете 
моделите им един до друг и заедно обсъдете приликите и разликите между различните групи . 
Чуйте няколко аргумента от различните групи . 

Глобални въпроси

Работа в малки групи, приоритизиране, 
дискусия 

45 минути до 1 час

5 – 30 участници

Копия от Материал 1: Модел на пица – 
по един за всяка малка група; моливи/
химикали

•  Да се идентифицират връзките 
    между консумацията на храна и 
    различните глобални въпроси; 
•  Да се обсъдят възможните ефекти 
    от нашите хранителни навици и поведение 
    върху различните глобални въпроси; 
•  Да се изостри чувствителността за 
    взаимосвързаността на света ни 
    във връзка с храната . 
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Стъпка 5: 
Участниците се връщат в малките си групи и работят върху част 2 в Модела на пица . От 8-те 
въпроса, които са избрали като свързани с пицата (в стъпка 3), трябва да обсъдят и заедно да 
решат кои са най-важни и да „разрежат“ пицата на съответните парчета (т .е . колкото по-важен 
въпросът, толкова по-голямо парчето) . 

Стъпка 6: 
Поканете участниците в голяма група и ги помолете да представят работата си . Поставете 
моделите им един до друг и заедно обсъдете приликите и разликите между различните групи . 
Чуйте няколко аргумента от различните групи .

Стъпка 7: 
Участниците се връщат в малките си групи и работят върху част 3 в Модела на пица . От 8-те 
въпроса, които са избрали като свързани с пицата (в стъпка 3), трябва да обсъдят върху кои 
от тях те – като косуматори на пица – имат най-голямо внимание и да „разрежат“ пицата на 
съответните парчета (т .е . колкото по-голямо влияние имат върху даден въпрос, толкова по-
голямо парчето) .

Стъпка 8:
Поканете участниците в голяма група и ги помолете да представят работата си . Поставете 
моделите им един до друг и заедно обсъдете приликите и разликите между различните групи . 
Помолете участниците да сравнят как важността на различните глобални въпроси (от втората 
част на упражнението) се отнася към възможността ни да влияем върху тях (от третата част) . 
Чуйте няколко аргумента от различните групи . Включете се със собствени аргументи, като 
ползвате и уводната глава . 

Въпроси за осмисляне:

1 . Как се чувствате след упражнението? Какво беше трудно в него?

2 . Осъзнахте ли нещо ново по време на процеса и какво?

3 . Замисляли ли сте за връзките между пицата и останалата част на света преди? Ако не, защо  
според вас?

4 . Какъв би бил резултатът, ако подобно упражнение се направи по повод на друг вид храна, 
напитки? 

5 . Каква е отговорността ни като потребители към разрешаването на глобалните въпроси? 

6 . Имаме ли влияние върху глобалните въпроси като потребители? Можем ли да го използваме 
по-добре и как? 
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Материал 1: Модел на пица

Част 1: Изберете 8 глобални въпроса, които смятате, че са силно свързани с производството и 
консумирането на пица . Запишете ги в парчетата . Бъдете готови да обосновете избора си .
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Глобални въпроси
Замърсяване на околната среда, Използване на природни ресурси, Устойчиво развитие, 
Биоразнообразие, Права на човека, Права на работниците, Права на животните, Продоволствена 
сигурност, Бедност и глад, Устойчиво земеделие, Здраве, Търговия, Активно гражданство, 
Междукултурен диалог, Социална справедливост, Консуматорство, Изхвърляне на храна, 
Полова равнопоставеност, Културна асимилация

Част 2: Разделете пицата на 8 парчета, които показват степента на важност 
на 8-те избрани от вас глобални проблеми – колкото по-голямо парчето, 
толкова по-важен проблемът . Бъдете готови да обосновете решението си .

Част 3: Разделете пицата на 8 парчета, като големината на парчетата 
трябва да показват какво влияние консумиращите пица (ние) имаме 
над съответния глобален въпрос – колкото по-голямо парчето, толкова 
по-голямо влиянието ни . Бъдете готови да обосновете решението си .
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Изпълнение:

Стъпка 1: 
Попитайте участниците дали ядат и харесват пица, поканете някои да споделят кой е любимият 
им вид пица . Помолете ги да посочат някои от най-често срещаните продукти в пицата . 
Доматите би трябвало да се появяват в този списък . 

Стъпка 2:
Представете двата основни начина за отглеждане на култури – органично и индустриално 
земеделие . Раздайте копия на Материал 1: Индустриално земеделие или запишете основните 
му части на постер или дъска, за да ги виждат всички . 

Стъпка 3: 
Разделете участниците в малки групи от до 5 души в група и ги помолете да помислят и 
обсъдят проблемите, свързани с индустриално земеделие в Материал 1 . Помолете ги да се 
съгласят върху няколко изисквания, които те биха имали, ако трябваше да изядат „перфектния 
домат“, т .е . такъв, който не допринася към никой от изброените проблеми на индустриалното 
земеделие . Нека всяка група запише изискванията си на постер . 

Стъпка 4:  
Нека всяка група представи работата си . Дайте шанс на групите да си задават въпроси .
 
Стъпка 5: 
Кажете на участниците, че подобни на техните стандарти вече съществуват . Раздайте копия 
от Материал 2: Лого за органично земеделие на ЕС . Помолете участниците да ги прочетат, да 
сравнят и да обсъдят приликите и разликите между стандартите на ЕС за органично земеделие 
и създадените от тях изисквания . Обяснете им, че логото на ЕС за органично земеделие е само 
един от съществуващите стандарти и не задължително представя най-добрата защита на хората 
и околната среда . Сравнението и обсъждането може да се случи обратно в малките групи или 
като обща дискусия . Накрая обсъдете с помощта на въпросите по-долу . 

2.1.2  Органични домати?

Органично и индустриално земеделие, 
устойчивост, потребление 

Работа в малки групи, дискусия

45 мин .

5 – 30 участници

Флипчарт листи, марткери, Материал 1: 
Индустриално земеделие, Материал 2: 
Логото на ЕС за органично земеделие – по 
едно копие за всяка група

• Да се изследват разликите между 
   органичното и индустриално 
   земеделие;
• Да се представи идеята за стандарти 
   за устойчивост при разглеждането 
   на глобалната хранителна верига;
• Да се представи логото за органично 
   земеделие на ЕС;
• Да се обмислят критиките срещу 
   органичното земеделие . 
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Въпроси за осмисляне:

1 . Как ви се стори упражнението? Какво го направи трудно?

2 . Осъзнахте ли нещо ново по време на процеса и какво?

3 . Гледате ли обикновено етикетите на хранителните продукти, които купувате?
    Каква информация търсите, ако го правите и защо? 

4 . Имате ли доверие на сертифицираните лога като това за органично земеделие 
    на ЕС и защо? 

5 . Мислите ли, че нещо липсва от стандартите на логото на ЕС за органично 
    земеделие и какво?

6 .  Органично отгледаните продукти обикновено са по-скъпи от индустриално отгледаните .
    Мислите ли, че това е обосновано и защо? Каква би била алтернативата за хора, които не
    могат да си позволят да плащат повече за органични продукти? 

7 . Дали хората биха били по-склонни да плащат повече за органични продукти и по какви   
    причини?

8 . Според някои, с нарастването на населението и с намаляването на хранителната сигурност
    органичното производство не може да отговори на хранителните нужди на света . Какво
    мислите по въпроса?
 

Материал 1: Индустриално земеделие 

Повечето от доматите, които ядем, са отгледани в Европа – общо държавите-членски на ЕС 
са произвели 16 .8 милиона тона домати през 2014 г ., от които близо 2/3 идват от Италия и 
Испания (Евростат, 2015) . 
По-голямата част от производството на домати в ЕС все още е индустриално – земите, 
използвани за органично земеделие са само 5 .4% от всички земи, използвани за земеделие в 
Европа (Европейска комисия, 2013) . 

Какво означава индустриално земеделие?
Някои от неговите характеристики: бързи технологични иновации; големи инвестиции, чрез 
които се въвеждат технологии за производство и управление; огромни ферми; една и съща 
култура продължително отглеждана на даден терен през много сезони; интензивно използване 
на пестициди и торове; ниска необходимост от човешки труд; и зависимост от земеделския 
бизнес .

Въпреки че има много предимства, индустриалното земеделие е критикувано за различни 
проблеми, сред които:
• Намаляване на плодородността на почвата – изтощаване и замърсяване;
• Замърсяване на вода (соли, торове, пестициди);
• Безводие, причинено от използването на повърхностните и подпочвените води за напояване;
• Въздействие върху животинския живот (насекомите стават резистентни към пестицидите,
   загуба на обичайни местообитания, намалено генетично мноогобразие);
• Малките производителите нямат контрол върху цените и се затрудняват да се конкурират с
   големите земеделски производители;
• Загуба на дребно фермерство, водещо до разпадането на селски общности и местни пазарни 
   системи;
• Здравето на работниците;
• Здравето на потребителите;
• Нехуманни практики в отглеждането на животни .

Адаптирано от Gold, M . 2007 . Устойчиво земеделие: Термини и определяния http://afsic .nal .usda .gov/sustainable-
agriculture-definitions-and-terms-1
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ВАЖНО! Логото за органично земеделие на ЕС е един от сертификатите, който взимаме предвид, когато оценяваме екологичната устойчивост на 
хранителните продукти в нашето мобилно приложение Map Your Meal . Свалете приложението оттук: http://mapyourmeal .org/  

Материал 2: Лого за органично земеделие на ЕС 

Логото на ЕС за органично земеделие гарантира, че:

●  Продуктът е произведен с уважение към околната среда;

●  Продуктът е произведен по устойчив начин;

●  Производителите на органични продукти са контролирани веднъж годишно от контролни
      органи, за да е сигурно, че спазват всички правила за органично производство и за здравето
     и защитата на потребителите;

●  Отглежданите животни пасат на открито и са отглеждани при добри условия;

●  Генномодифицираните организми не са позволени в органичното земеделие;

●  При хранителните продукти има стриктни ограничения за използването на химични торове 
     и пестициди, както и антибиотици;

●  Органичното земеделие строго ограничава използването на хранителни добавки, 
     подобрители и други;

●  Повечето добавки за земеделската продукция идват от самата ферма, като се използват 
     местни ресурси и местно знание .

За повече информация: https://ec .europa .eu/agriculture/organic/organic-farming_bg 



Изпълнение:

Стъпка 1: Попитайте участниците дали ядат и харесват пица и ги оставате да споделят кой е 
любимият им вид пица . Кажете им, че сега ще имат възможността да си направят пица по 
техен вкус .

Стъпка 2: Раздайте им по едно копие от Материал 1: Списък за правене на пица . Обяснете 
на участниците, че трябва да изберат каква пица ще направят – да решат и отбележат какви 
съставки ще включат и в какво количество . 

Стъпка 3: Раздайте на всеки участник копие от Материал 2: Воден отпечатък . Обяснете, че 
водният отпечатък е международна научна концепция, чрез която се изчислява колко вода се 
използва за отглеждането на различни култури и хранителни продукти . Помолете участниците 
да изчислят водния отпечатък на пицата, която сами са „приготвили“ . Нека някои от тях споделят 
резултатите .

Стъпка 4: Помолете участниците да се опитат да променят своите рецепти за пица – да променят 
продуктите или количеството им . Нека пресметнат отново и да видят разликата . Дискутирайте 
заедно . 

2.1.1  Водата в нашата пица

Използването на вода в производството на 
храна; устойчивост и консумация

Индивидуална работа, дискусия

30 мин .

5 – 30 участници

Материал 1: Списък за направа на пица – по 
едно копие за всеки участник; Материал 2: 
Воден отпечатък – по едно копие за участник; 
Моливи/химикали – за всички участници

• Да се изостри чувствителността за
   използването на вода при производството 
   на храна;
• Да се направи директна връзка между
   личния избор на всеки потребител и
   влиянието върху околната среда; 
• Да се осмисли ролята и отговорността на
   потребителите във връзка с използването 
   на вода при производството на храна . 
 

Въпроси за осмисляне:
1 . Как се чувствате след упражнението? 

2 . Осъзнахте ли нещо ново или важно и какво?

3 . Замисляли ли сте се преди колко ресурси се използват за производството на храната, която ядем?
    Ако не сте, защо според вас?

4 . Освен водата, какви други ресурси се използват за производството на храна?

5 . Каква е нашата отговорност като потребителите за пестенето на чиста вода и други ресурси?

6 . Имаме ли някакво влияние над тези процеси като потребители? Как можем по-добре да
    използваме това влияние?

7 . Как можем да направим така, че повече хора да осъзнаят какви ресурси се използват за
    производството на храната, която ядем? 
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Продукт Грамове Грамове Грамове
Брашно 80 120 160
Доматен сос 50 100 150
Сушени домати 15 25 35
Яйца 50 (1 яйце) 75 (1 .5 яйце) 100 (2 яйца)
Зехтин (върджин) 20 40 60
Маслини 15 25 35
Кашкавал 60 100 140

Материал 2: Воден отпечатък

Продукт Грамове Литри в 
Австрия

Литри в 
България

Литри в Кипър Литри в Гърция Литри във 
Великобритания

Брашно 80 65 148 182 132 45
120 98 221 273 198 68
160 130 295 364 264 90

Доматен сос 50 7 43 10 17 2
100 13 86 20 35 5
150 20 128 30 52 7

Сушени 
домати

15 10 64 15 26 4
25 16 107 25 43 6
35 23 150 35 60 9

Яйца 50 (1 яйце) 71 253 171 175 74
75 (1 .5 яйце) 106 379 256 262 112
100 (2 яйца) 142 506 341 350 149

Зехтин 
(върджин)

20 289 289 305 289 289
40 577 577 610 577 577
60 866 866 915 866 866

Маслини 15 45 45 48 45 45
25 75 75 80 75 75
35 106 106 112 106 106

Кашкавал 60 141 753 436 448 154
100 235 1255 726 747 256
140 329 1757 1017 1046 358

ВАЖНО! Водният отпечатък е един от индикаторите, които използваме, когато оценяваме продукти в нашето мобилно приложение Map Your Meal . 
Количеството вода, което е нужно за производството на даден продукт, варира от страна в страна, тъй като природните условия и методите на производство 
са различни . Можете да изчислите водния отпечатък и в други държави и за други продукти тук: www .waterfootprint .org .

Материал 1: Списък за правене на пица

Направете си пица! Оградете количеството, което искате да включите от всеки продукт . 
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2.2 Шишче
Контекстът: Шишчето (на гръцки „суфлаки“) е ястие, популярно на Балканите и особено в 
Гърция, където е добило ролята на национално ястие за „бързо хранене“ . Има своите фенове 
по цял свят, тъй като много гръцки имигранти го продават в различни части на света заедно с 
гирос и дзадзики (сос от кисело мляко, краставици и чесън, в България известен като салата 
„Снежанка“) . Шишчето се състои от малки парчета месо (обикновено свинско, но пилешко, 
телешко и агнешко се срещат често), опечено на дървен или метален шиш . Обикновено 
се сервира с препечен хляб или увит в леко препечена питка заедно с нарязани зеленчуци 
(домати, лук, маруля), дзадзики и понякога – пържени картофи . Освен в ресторантите за скара, 
шишчета се предлагат и от улични търговци, които ги пекат на малки скари на въглища на 
различни мероприятия на открито .  

Хранителна стойност: Шишчето е оценено като ястие с „висока хранителна стойност“ 
от Университета в Нотингам, в случаите, в които месото е без мазнини, хлебната пита е 
пълнозърнеста, доматите са органични и няма допълнителни продукти като пържени картофи, 
сосове и мазнини с неясно качество . Обикновено обаче шишчето е от свинско месо с много 
мазнини, хлебна пита, намазана с палмово или слънчогледово олио, както и бланширани 
картофи, предварително изпържени в нискокачествено олио – с много консерванти и мазнини, 
асоциирани с различни здравословни проблеми . 

Месото: Има много проблеми, свързани с производството (и консумацията) на месо, особено 
ако става въпрос за промишленото животновъдство . Тъй като световното търсене на месо 
продължава да расте, животните се отглеждат в претъпкан ферми, където към тях се отнасят 
като към индустриален продукт, вместо като към живи същества . Освен съображенията за 
отношението към прасетата (и други животни), интензивното отглеждане на животни води 
след себе си използване на много антибиотици и други хормони в животните, които се 
ползват за превенция на болести и епидемии във фермите и които често остават в месото, 
което впоследствие консумираме . Животните често са хранени с евтини храни като например 
индустриално произведени и генетично модифицирани соя и царевица . Похватите на 
индустриалното животновъдство допринасят значително за разрушаването на природни 
екосистеми, влошаването на качеството на почвата заради продължителното отглеждане 
на едни и същи култури, интензивното използване на пестициди и хербициди, както и 
превръщането на природни гори в големи земни площи за отглеждане на храна на животни . 

Хлебна пита: Ако е намазана със зехтин, хлебната пита е по-здравословна и хранителна . 
Но ресторантьорите използват основно палмово или слънчогледово олио, които са с ниско 
качество и богати на мазнини . В допълнение, голямото търсене на палмово олио (съставка, 
използвана за много продукти) носи след себе си унищожаване на гори и изграждането 
на палмови плантации на тяхно място (основно в Югоизточна Азия и Южна Америка) . Това 
обезлесяване има своята роля в повишаването на емисиите на въглероден диоксид, намаляване 
на биоразнообразието и изчезване на застрашени видове . 

Пържени картофи: Тъй като картофите също се пържат в палмово или слънчогледово олио, 
по-здравословно би било, ако се избягват или се заместват с повече нарязани зеленчуци – 
маруля, домати, лук . Сосът дзадзики обикновено се прави от здравословни съставки – кисело 
мляко, краставица, зехтин, чесън и копър .

Вегетарианско шишче: Добра алтернатива за едно по-„зелено“ шишче е заместването на 
месото със зеленчуци – свежи или на скара – тъй като въглеродният отпечатък на свежите 
зеленчуци е 400, а водният им отпечатък 322 (въглеродният отпечатък на доматите е само 154, 
а водният – по-малко от 180) .



2.2.1  Колко вода е необходима 
за месото в шишчетата ни?

Изпълнение:

Стъпка 1: Разделете участниците в малки групи . Всяка група ще има за задача да определи 
водния отпечатък на едно шишче и да го представи по креативен начин върху лист хартия 
или чрез инфорафика . Нека групите започнат, като определят какво ще сложат в шишчето - 
пилешко, свинско или агнешко; домати, картофи и кисело мляко; хлебна питка?

Стъпка 2: Помолете групите да помислят за всички етапи от направата на едно шишче и за 
какво ще е необходима вода – от засаждането на растенията до шишчето в чинията . Как ще се 
произведе месото? Хлябът, зеленчуците? Зърнените продукти в хляба и тези за изхранването 
на животните? Какво означава това за производителите? Какви са разходите?
След като тези въпроси са обсъдени от групите в детайли, кажете им да използват калкулатора 
за воден отпечатък (http://waterfootprint .org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/) и 
да се опитат да изчислят водния отпечатък (Забележка: използването на този линк изисква 
базисно владеене на английски език, но онлайн инструментът е и визуален) .

Стъпка 3: Помолете всяка група да представи събраната информация на лист хартия или да 
направи инфографика . Обсъдете резултатите в групата . Предложете на участниците да ги 
използват за изостряне на чувствителността на техни връстници . 

Воден отпечатък

Групова работа, дискусия

35 мин .

12-24 участници

Достъп до интернет за изчисляване на 
водния отпечатък; голям лист хартия; цветни 
маркери и/или други средства за рисуване; 
чаши и кани; вода

• Да се разбере значението на водния 
   отпечатък и в цялост „цената“ на 
   производството на храна за околната среда  .

Въпроси за осмисляне:

1 . Как се чувствате спрямо упражнението? 

2 . На какви противоречиви въпроси се натъкнахте в дискусиите по групи? 

3 . Беше ли ви трудно да използвате калкулатора за воден отпечатък и защо? Трябва ли да 
има по-лесен и достъпен начин да разберем колко вода е била използвана за направата на 
храната ни и какъв може да е той?

4 . Вегетарианската диета ли е единственият начин да консумираме храна с по-нисък воден 
отпечатък? Какви други начини има? 
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2.2.2    Справедливи подправки 

Изпълнение:

Стъпка 1: Задайте няколко въпроса на участниците, за да загреете с малко мозъчна атака: 
Чували ли сте за справедлива търговия (Fair Trade)? Какво представлява? Какво знаете за 
нея или какво би могло да представлява? Каква би била разликата между справедлива и 
обикновена търговия?

Стъпка 2: Покажете на групата снимките на подправките и ги помолете да решат кои са шестте 
подправки, които биха използвали за шишче (най-често използваните за това ястие са пипер, 
кимион, джинджифил, риган, розмарин, кориандър) . След като се съгласите за шест подправки, 
раздайте информационния материал и ги помолете да прочетат критериите за справедлива 
търговия . 

Стъпка 3: Разделете участниците на 6 групи . Всяка група трябва да избере и да се фокусира 
върху един от шестте критерий на справедливата търговия . Помолете групите да обсъдят 
следните въпроси във връзка с избрания от тях критерии: Как го разбират? Каква е ситуацията 
и защо е необходим този стандарт? Как можем да сме сигурни, че критерият се спазва? Как 
можем да направим така, че той да се прилага за всички места по света? Помолете участниците 
да структурират резултатите от дискусията си на лист хартия и след това да ги представят пред 
другите . 

Права на работниците, справедлива 
търговия, системи за контрол

Работа с картини и текст, казуси

45 мин .

2-24 участници

Снимки на подправки, информация за 
критериите на справедливата търговия

• Да се разбере какво влияние има
   справедливата търговия върху живота на
   хората;
• Да се обърне внимание на усърдната
   работа и несправедливото заплащане на
   работниците по света .

Въпроси за осмисляне:

1 . Как се чувствате след упражнението?

2 . Какво беше изненадващо или неочаквано? 

3 . Как можем да подкрепим по-справедливи търговски практики на подправки? А изобщо?

4 . По какъв начин можем да накараме повече хора да разберат за справедливата търговия? 
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Черен 
пипер

Кимион

Кориандър

Риган

Канела

Розмарин

Индийско 
орехче

Джинджифил

Куркума

Материал 2: Снимки на подправки
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Намаляването на бедността чрез нови форми на търговия е основна цел в идеята за справедлива 
търговия (Fair Trade) . Справедливата търговия подкрепя производители в неравностойно 
положение, като това включва независими семейни ферми или малки производители, 
групирани в сдружения и кооперации . Целта е те да имат възможност да преминат от ситуация 
на несигурен доход и бедност към икономическа стабилност и самоиздръжка .
Много производители са изключени от основните пазари или имат достъп до тях само чрез 
дълги и неефективни търговски вериги . Справедливата търговия позволява на купувачите 
да пазаруват от производители, които иначе биха били изключени от пазара . Тя позволява 
също скъсяването на търговските вериги, така че производителите получават по-голяма част от 
крайната цена на техните продукти, която иначе се разпределя между различните посредници 
в дългите търговски вериги . 

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
Справедливата търговия цели да увеличи позитивното въздействие в развитието на малки 
производители в неравностойно положение . Организациите, които прилагат справедливата 
търговия, инвестират в развиването на уменията и възможностите на своите членове и 
работници . Разработват се специални дейности, които да помагат на производителите да 
подобряват своите управленски умения, да увеличават производството си и да намират достъп 
до пазари – местни, регионални, международни . Дейностите за изграждане на партньорства и 
капацитет помагат на производителите да разберат повече за пазарните условия и тенденции, 
както и да развият знания и умения за по-добър контрол върху бизнеса си и живота на местната 
общност .

РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ И ЗАБРАНА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ
Организациите на справедливата търговия стриктно следят за избягването на дискриминация 
при наемането, заплащането, обучението, повишението или съкращаването на работници на 
базата на раса, каста, националност, религия, увреждане, пол, сексуална ориентация, членство 
в синдикат, политическа принадлежност, ХИВ статус или възраст . 

Създадени са ясни политики за насърчаването на равенството на половете, които гарантират, 
че жените, тъй както и мъжете, имат достъп до необходимите ресурси, за да се трудят . Уставите 
и вътрешните актове на организациите на справедливата търговия гарантират, че жените 
могат да станат активни членове и да заемат лидерски позиции в структурата на управление, 
независимо от това дали притежават земя и друго имущество . Когато жените работят за 
организация на справедливата търговия, дори ако това е неформална работа, те получават 
равно заплащане за еднаква работа . На жените са признати правата на работниците в тяхната 
цялост и те получават всички придобивки, произтичащи от тяхната заетост . Взимат се под 
внимание специалните нужди на бременните жени и кърмещите майки във връзка с тяхното 
здраве и безопасност . 

Организациите на справедливата търговия уважават правото на всички работници да създават 
и да се присъединяват към работнически синдикати по техен избор, както и да преговарят 
колективно . На места, където правото на сдружение на работниците и на колективно 
преговаряне са ограничени със закон, организацията отново позволява и осигурява свободно 
сдружаване и колективно преговаряне . 

Критерии за справедлива търговия
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БЕЗ ДЕТСКИ ТРУД
Организациите на справедливата търговия спазват Конвенцията на ООН за правата на детето и 
местните закони за назначаване на деца . Гарантира се и че няма насилствено трудещи се сред 
работниците и членовете на организациите .
Всяко потенциално участие на непълнолетни в производството на продукти на справедливата 
търговия (включително изучаването на традиционен занаят) винаги се обявява, наблюдава 
се внимателно и така се гарантира, че работата няма неблагоприятно влияние върху детето, 
неговата сигурност, образование и свободно време .

СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ
Цената на даден продукт е справедлива, когато всички са се съгласили за нея чрез диалог 
и участие и когато може да осигури справедливо заплащане на производителите, като 
едновременно е приемлива за пазара . Справедливото заплащане означава социално 
приемливо за местния контекст възнаграждение, което самите производители намират за 
справедливо и което включва в себе си принципа за равно заплащане за еднаква работа между 
мъже и жени . 

ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Организациите на справедливата търговия осигуряват здравословни и безопасни условия на 
труд за своите работници и/или членове . Като минимум това значи съобразяване с местните 
закони и конвенциите за здраве и безопасност на Международната организация на труда . 
Наред с това организациите предприемат мерки да изострят чувствителността по въпросите за 
здравето и безопасността и да подобрят съществуващите практики сред групите производители .
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2.3  Суши
Контекстът

Оригиналното суши, известно като назеруши (narezushi), възниква в Югоизточна Азия и 
представлява осолена риба, увита с ферментирал ориз, която по този начин се консервира за 
месеци напред . Ферментацията на ориза предотвратява развалата на рибата . При консумация 
ферментиралият ориз се изхвърля и се яде само рибата . Терминът суши идва от старинна 
граматична форма, която вече не се използва в друг контекст и която буквално означава „кисел 
на вкус“, както исторически се е описвала ферментиралата храна . Съвременното суши има 
много малко общо с тази оригинална форма на приготвяне . 
Днес суши се прави от ориз, сурова риба, водорасли и зеленчуци и става все по-популярно в 
Европа, като се отварят много ресторанти за суши или места със суши „за вкъщи“ . Но колко 
устойчиво и справедливо е сушито? Упражненията в тази глава ще разгледат двете му основни 
съставки – ориза и рибата (най-вече сьомга и риба тон) .

Ориз

Оризът е основна храна за близо половината от населението на света . Отглежда се в около 
144 милиона ферми, повечето от които са по-малки от един хектар (10 000 кв . м) . Хората 
отглеждат ориз от около 10 000 години, като са известни около 40 000 вида ориз по света с 
различна форма, цвят и хранителни стойности . Производството на ориз е една от най-важните 
икономически дейности в световен мащаб, но въпреки това едва около 7% от произведения 
ориз се изнася извън държавата, в която е произведен . 
Според прогнозите на ООН за населението и на Института за политики и проучване на храната 
и земеделието (FAPRI), глобалното търсене на ориз се очаква да нарасне от 439 милиона тона 
през 2010 година до 496 милиона тона през 2020 и 555 милиона тона през 2035 година (става 
дума за бланширан ориз) . За да се отговори на нарастващото търсене, разработени са няколко 
нови вида високодобивен ориз, които дават по-голяма реколта на хектар и позволяват няколко 
реколти годишно . Но тези решения водят след себе си други предизвикателства, сред които 
по-голям натиск върху екосистемите и по-малко време за възстановяване на почвата, загуба на 
други местни култури, промени в хранителните стойности, патенти върху семената и таксите за 
използване, които фермерите трябва да заплащат .

Риба

Суши се прави с най-различни видове риба, но в Европа вероятно най-често срещаните са 
сьомгата и рибата тон . За целите на упражненията по-долу, ще разглеждаме рибата по-общо, 
както  и предизвикателствата, които риболовната индустрия създава . Риболовът е популярна 
икономическа дейност за милиони семейства по света . Но нарастващото търсене на риба, 
както и техниките за масов риболов, създават опасност за морския живот и за самите рибари . 
158 тона морски дарове се ловят ежегодно . Консумираме средно по 14 килограма морски 
дарове годишно, като морската храна е в основата на хранителната диета на близо 2 милиарда 
души по света . С нарастването на населението нараства и търсеното на риба и морски дарове . 
Индустриалният риболов използва все по-големи риболовни кораби и мрежи, лови все по-
големи количества риба и буквално изчегъртва морското дъно за други морски дарове – като 
по този начин унищожава морската флора и фауна, които поддържат екосистемите в моретата 
и океаните . Модерните техники на риболов водят и до улов на риба преди тя да е достигнала 
възраст за производство, като по този начин се възпрепятства възстановяването на вида . За 
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сериозността на този проблем допринася и случайният улов на различни видове риба, когато 
риболовът е насочен само към един конкретен вид риба . В допълнение, свръхуловът поставя 
малките рибари в тежка икономическа ситуация и в риск от бедност .
Друг проблем са високите нива на морско замърсяване – около 80% от боклукът ни (генериран 
на сушата) в крайна сметка се озовава в океаните, включително индустриални отпадъци, 
отпадъци от домакинствата, пестициди, торове, токсини и дори радиоактивни материали . 
Това повишено замърсяване е фатално за рибата и всички други същества, които живеят в 
океаните .
Заради намаляващите нива на дива риба се създават рибарници, които да допринесат за 
посрещане на търсенето на прясна риба . Когато се управляват по чист и щадящ околната 
среда начин, тези рибарници не създават проблеми за океаните, но в повечето случаи в тях се 
използват химикали и антибиотици, а отглежданите там риби често успяват да избягат и така 
нарушават екологични баланси .

Етикети за устойчив риболов: Има два основни етикета за устойчив риболов, създадени 
от Международната фондация за устойчива морска храна (ISSF) – един за уловени 
диви риби (MSC) и един за риба, отгледана в рибарници (ASC). Етикетите показват, 
че има системи за наблюдение на процеса на производство на даден продукт и че 
се прилагат строги критерии за устойчив риболов: напр. риболов, който позволява 
на рибата и екосистемите, от които тя зависи, да останат продуктивни и в бъдеще; 
намалено въздействие върху околната среда; улов от одобрени водни територии; 
спазване на изискванията за хранене на рибата; санитарни условия в рибарниците. Тези 
два етикета са най-популярните и международно признати системи за сертификация 
в помощ на отговорните потребители на морска храна. 
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2.3.1   Разнищване на ориза

Изпълнение:

Стъпка 1: Започнете упражнението с въпроси за загрявка . Помолете участниците да помислят 
за ориза и за различните ястия с ориз, които са яли . Различни ли са на вкус? По различен 
начин ли се приготвя ориза? Помолете ги да си представят колко вида ориз съществуват по 
света, без да казват предположенията си на глас . След това ги помолете да застанат в една 
редица според числото, което предполагат (най-малкото число в единия край, най-голямото – 
в другия) . Направете проверка, като помолите участниците да кажат предложенията си по ред . 
Накрая разкрийте отговора: има над 40 000 вида ориз по света .

Стъпка 2: Разделете участниците в групи по четирима . Дайте на всяка група копие на световната 
карта и няколко цветни молива/пастели . Помолете участниците да оцветят с един цвят 10-те 
държави, които според тях отглеждат най-големи количества ориз . След това нека с друг цвят 
да оцветят 5-те държави, които според тях внасят най-много ориз в Европейския съюз . Накрая 
с, трети цвят, да оцветят 5 държави в Европа, които според тях отглеждат ориз . Тази част от 
упражнението цели да въведе участниците в глобалния мащаб на производството на ориз .

Стъпка 3: Разкрийте верните отговори и дайте време на участниците да сравнят със своите 
предположения . Най-големите производители на ориз (към 2016 година): Китай, Индия, 
Индонезия, Бангладеш, Виетнам, Тайланд, Мианмар, Филипините, Бразилия, Япония . 
Основните вносители на ориз в ЕС: Индия, Камбоджа, Тайланд, Пакистан, САЩ . Държави в 
ЕС, които отглеждат ориз: Италия, Испания, Гърция, Португалия, Франция, Румъния, България, 
Унгария .

Стъпка 4: Обяснете на участниците, че заедно ще разнищите темата за ориза и ще започнете, 
като задавате въпроси . За целта ще използват специален вид компас . Дайте на всяка група по 
един голям лист хартия, маркери и копие на компаса . 

Стъпка 5: Помолете групите да измислят и напишат колкото се може повече въпроси, свързани 
с ориза . Някои може да пасват идеално към конкретната посока (напр . „Общество“ или 
„Икономика“), а някои може да са по-междинни (напр . югоизток – т .е . еднакво отнасящи се 
към „Общество“ и „Икономика“) . Дайте им 20 минути да развият въпросите си . Можете да им 
дадете някои подсказки, напр . „помислете за цената на ориза в световен мащаб, за правилата 
при внос и износ, за пресушаванията и промените в климата, за генномодифицирания ориз“ 
и т .н .

Стъпка 6: Дайте възможност на всяка група да представи резултатите си пред останалите . 
Дайте време за коментари, въпроси и дискусия . 

Глобални въпроси и взаимосвързаност

Групова работа

60 мин .

10-30 участници

Голям лист хартия, маркери, цветни 
моливи/пастели, карта на света, компас

• Да се обърне внимание на многообразните
   видове ориз;
• Да се разгледа въздействието на
   производството на ориз върху
   производителите и околната среда . 
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Въпроси за осмисляне:

1 . Какво мислите за упражнението, как се чувствате?

2 . Какво ви хареса и какво не ви хареса?

3 . Какво ви се стори трудно и защо?

4 . Имаше ли нещо ново и изненадващо и какво?

Въпроси, свързани с околната среда/природата

Въпроси, свързани с иконом
иката

Ко
й 
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 В
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Въпроси, свързани с обществото

С

ИЗ

Ю

Следващи стъпки:

Като последваща дейност можете да дадете на участниците за задача да направят свое 
проучване, чрез което да отговорят на някои от въпросите, които сами са създали по време на 
упражнението .



33

Подготовка:

· Копирайте и нарежете твърденията за устойчив и неустойчив риболов;
· Копирайте и нарежете картите за дискусия или запишете посочените в тях въпроси за дискусия
  на цветни картони .

Изпълнение:

Стъпка 1: Започнете с разговор за суши, като попитате групата дали знае откъде идва рибата и 
как се лови . Какво знаят за различните начини на риболов? Били ли са някога за риба? Хванали 
ли са риба и как? Запишете отговорите им на постер или дъска .

Стъпка 2: Ако работите с голяма група, разделете я на малки групи от по 4 души . Подайте на 
всяка група по няколко твърдения в произволен ред . 

Стъпка 3: Дайте инструкции всяка група да прочете твърденията и се уверете, че всички ги 
разбират . Помолете групите да разделят твърденията на такива с устойчиви и неустойчиви 
начини за риболов .

Стъпка 4: Подгответе един постер за устойчиви и един постер за неустойчиви начини за ловене 
на риба . Поканете всички в голямата група и съберете техните твърдения, като ги подреждате на 
два листа според мнението на групите . Помолете ги да огледат различните начини за риболов 
и ги попитайте кои според тях са по-популярни и се използват повече . Какво въздействие имат?

Стъпка 5: След като сте обсъдили поне частично темата за въздействието, преминете към 
дискусионните карти . Дайте по една дискусионна карта на всяка група, заедно с постер и 
маркери . Помолете всяка група да обсъди точките от картата си, като структурират дискусията 
си около въздействието върху околната среда и морския живот от една страна и въздействието 
върху хората (директно или косвено) . Нека групите запишат позициите си на листите хартия . 
Дайте им 10 минути .

Устойчив риболов

Работа по групи

60 мин .

10-30 участници

Флипчарт хартия (постер), маркери, 
твърдения, карти за дискусия 

• Да се разгледат различни практики на
   риболов и тяхното въздействие върху
   морския живот;
• Да се разгледа въздействието на
   неустойчивия риболов върху околната 
   среда и животът на рибарските обшности . 

2.3.2  Кой е уловил 
                  нашето Сашими?
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Стъпка 6: Залепете постерите от групите заедно с дискусионните карти на стената и поканете 
участниците да се разходят, да прочетат всички карти и резултатите от дискусиите . Дайте 
достатъчно време групите да си задават въпроси .

Стъпка 7: Накрая, помолете всеки участник да избере един постер, който според него/нея 
най-добре представя въздействието на неустойчивия риболов . Попитайте защо и оставете 
време за дискусия .

Въпроси за осмисляне:

1 . Какво мислите за упражнението? 

2 . Какво ви хареса и какво не ви хареса?

3 . Какво ви се стори трудно и защо?

4 . Имаше ли нещо ново или неочаквано и какво?

5 . Каква е нашата роля, когато говорим за неустойчив риболов?

6 . Как може консумирането на суши (или на риба изобщо) да стане по-устойчиво?
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1. Устойчив или неустойчив риболов?

Събиране при гмуркане
Много избирателен метод на риболов, при който гмуркачи събират на ръка морски дарове 
като миди и омари .

Риболов с кука и корда
Традиционен метод за риболов, при който от лодките се спускат къси корди с една или няколко 
куки . Този метод не вреди на околната среда и е сравнително избирателен .

Риболов с мрежа (сьомга)
Прави се с голяма мрежа, която загражда цял рибен пасаж като в торба . Това е доста избирателен 
метод, който не уврежда околната среда .

Риболов с хрилна мрежа
Прави се с широка правоъгълна мрежа, влачена по повърхността, в която рибите се оплитат . 
Този метод има малко въздействие върху околната среда и като цяло води до ниски нива на 
случайно хваната риба .

Риболов с харпун
Много избирателен метод на риболов, при който ловците се целят в отделни риби .

Бийм тралене
Вид дънно тралене, при което мрежата се влачи по дъното чрез закрепена в долната й част 
греда, която уврежда морското дъно .

Тралене
Друг вид дънно тралене, при което мрежата се държи отворена чрез плувки, вместо чрез греда .

Дънен риболов с дълга корда
Прави се с корда, която може да е дълга до 150 км и по която има много куки със стръв . Кордата 
се оставя да лежи на океанското дъно . Този вид риболов се асоциира с много случайно хваната 
риба и може да увреди околната среда, когато се хвърля .

Тралене на средна дълбочина
Подобно е на дънното тралене, но мрежата се влачи на средна дълбочина, далеч над дъното . 
Въпреки че по този начин се предотвратява увреждането на дъното, този метод се свързва с 
високи нива на случаен улов .

Риболов с дълга корда на повърхността
Включва много дълга корда с много куки със стръв . Въпреки че не е разрушителен, този метод 
води до високи нива на случаен улов и е особено опасен за акули и морски костенурки .

ДРАГА ЗА РАКОВИНИ 
Драгите за раковини се влачат по морското дъно и събират всичко по пътя си . Този метод има 
силно въздействие върху околната среда и води до висок случаен улов . 

Зебележка: първите пет метода се смятат за устойчиви . 
* Адаптирано от Seachoice .org for healthy oceans: An Educator’s Guide for Grades K-6 . 2011 .
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2. Дискусионни карти: Въздействието на 
неустойчивия риболов в Сенегал 

Влошаване на морския живот
● Броят на рибите се свива поради свръхриболов – лови се много риба,  често преди да е
   имала възможност да се възпроизведе, което не позволява възстановяване на популациите .
● Високите нива на случаен (нежелан) риболов е много вреден за рибните популации . На
   световно ниво близо 40% от всичката уловена риба се смята за нежелана, а в Сенегал този
   процент достига 75% .
● Случайно и нежелано уловената риба най-често се хвърля обратно в морето, вече мъртва .

Международните тралове срещу местните рибарски лодки
● Моретата се превръщат в оспорвани територии, в които големи международни тралове
   излавят всичко и оставят малко или нищо за местните рибари .
● Рибарите трябва да плават все по-далеч в открити води, тъй като водите, близо до брега, вече 
   са изчерпани .
● Свръхриболовът е довел до 80% безработица в сенегалския риболовен сектор .
● Много сенегалски заводи за риба затварят .

Незаконен риболов
● Предполага се, че около 37% от улова на риба в Западна Африка е незаконен .
● Сенегал губи около 300 милиона долара годишно от нелегалния риболов, извършван 
   с международни тралове .

Споразумения с ЕС за риболов
●  Сенегал е първата суб-сахарска африканска държава, която подписва риболовно споразумение
    с Европейската общност през 1979 . Тъй като в последствие сенегалският рибен сектор пропада
   заради свръхриболов, споразумението не е подновено през 2006 .
● През 2015 година се подписва ново споразумение между Сенегал и ЕС, според което до 
   38 европейски кораба могат да ловуват в сенегалски води (предимно риба тон) в замяна 
   на 8 .69 милиона евро . 
● Местните рибари не са били консултирани в преговорите за споразумението . 
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Изпълнение:

Стъпка 1: Започнете упражнението, като представите концепцията за еко-етикети на храните 
и особено на рибните продукти . Помолете участниците да се разделят в групи по трима и 
да дискутират предимствата и недостатъците на еко-етикетите, особено свързани с рибата, 
в рамките на 10 минути . Помолете ги да запишат основните предимства и недостатъци на 
залепящи се листчета . Залепете ги на две отделени пространства на стената (предимства 
и недостатъци), прочетете ги и дискутирайте накратко . Повече предимства или повече 
недостатъци е намерила групата?

Стъпка 2: Попитайте участниците дали знаят еко-етикети за рибни продукти и ако да, кои . 
Представете етикетите MSC и ASC (вж стр . 30), ако никой не ги е споменал . 

Стъпка 3: Изпратете участниците в някой супермаркет наблизо . Задачата им е да проверят 
възможно най-много рибни продукти (в най-добрия случай – всички!) и да запишат етикетите, 
които намират на опаковките им . Рибните продукти включват риба в консерва, замразена 
риба и прясна риба . Участниците могат да снимат етикетите, които намерят или просто да ги 
запишат, включително продуктите, върху които ги намират .

Стъпка 4: След като се завърнат, помолете участниците да се разделят в малки групи и да 
споделят и обсъдят откритията си . Какви етикети са видели? Колко от рибните продукти имат 
някакъв стандартен или еко-етикет? Какво означават тези етики за потребителите? Съберете 
някои от отговорите в голяма група и дискутирайте упражнението заедно . 

Устойчив риболов

Проучване на терен в супермаркет, 
групи за дискусия

30 мин . + посещение в супермаркет

5-30 участници

Хартия, моливи, камера, лепящи се 
листчета

• Да се разгледат еко-етикетите на рибните
   продукти;
• Да се изследва устойчивостта на наличните
   рибни продукти;
• Да се обсъдят предизвикателствата пред
   консумацията на устойчиво уловена риба . 

2.3.3  Да поставим     
          етикет на рибата
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Въпроси за осмисляне:

1 . Хареса ли ви упражнението? Какво ви хареса най-много?

2 . Какво беше трудно и защо?

3 . Открихте ли нещо ново или изненадващо?

4 . Мислите ли, че можете да правите отговорни избори от гледна точка на морската храна?

5 . Какво бихте очаквали от един еко-етикет за риба? Как могат да станат по-популярни?

6 . Каква е вашата роля в процесите около неустойчивия риболов?

7 . Как може сушито и морската храна изобщо да станат по-устойчиви? 



39

2.4 Сладолед
Контекстът

Дългият път на сладоледа 
Сладоледът е вкусен, сладък и много студен! Някога замисляли ли сте се колко много пътуват 
сладоледът и неговите съставки преди да му се насладите? Каква е връзката с експлоатацията 
на детски труд в Гана? Откъде идват съставките? И защо би трябвало да ви интересува? Може 
да намерите отговорите на тези въпроси, като проследите дългото пътешествие на сладоледа .

Шоколад
Докато шоколадът набира популярност, доста малко внимание се обръща на това откъде идва 
какаото – една от основните му съставки – и в какви условия се произвежда . Какаото расте 
първоначално в Латинска Америка . Днес се произвежда на различни места в тропичния пояс . 
Поради ниските цени на какаото в световен мащаб, неговото производство често води до 
бедност и експлоатация на работниците в какаовите плантации . 

Ванилия
Ванилията е подправка, извличана от орхидея, която първоначално расте в Мексико . Това е 
втората най-скъпа подправка след шафрана, защото отглеждането на ваниловите шушулки е 
много трудоемко . Половината от произведената ванилия в световен мащаб идва от Мадагаскар . 
Повече от 20 000 деца работят върху производството на ванилия при лоши условия на труд, 
като много от децата не ходят на училище, защото работят .  

Захар
Около 80% от световната захар се извлича от захарна тръстика, която расте в около 100 държави 
и включва милиони дребни фермери и работници в плантации в Глобалния юг . Останалите 
20% от световното захарно производство идва от захарен корен, който расте в умерените зони 
на север . Рязането на захарна тръстика е много тежка работа, при която повечето работници 
се разболяват и не могат да работят повече в рамките на няколко години . Захарта е една от 
най-ценните селскостопански продукти в света .  

Мляко
Около 150 милиона домакинства по света се занимават с производството на мляко . В повечето 
държави в Глобалния юг млякото се произвежда от дребни фермери, като производството 
допринася за поминъка на домакинствата, храната и хранителната сигурност . Много ограничено 
количество от млякото и млечните продукти от Глобалния юг влизат в Европейския съюз поради 
стриктни изисквания за вноса . В Европейския съюз млякото се произвежда главно чрез едро 
промишлено земеделие . Производителите не са задължени да оповестяват на етикетите на 
техните продукти, ако фуражът, използван за производството на мляко, съдържа генетично 
модифицирани организми (ГМО) . Усещате ли ГМО в сладоледа си?  

Пшеница
Пшеницата расте на повече хектари от всяка друга земеделска култура и е един от най-важните 
източници на калории и протеин за хората в много части на света . Докато много фермери 
отглеждат пшеница в относително големи ферми, много други, например в Южна Азия, 
Етиопия и Еритреа, са дребни семейни производители . Търсенето на качествени пшенични 
продукти в Глобалния юг се покачва заради растящия брой на населението и урбанизацията . 
Индустриализираните земеделски системи обаче оказват голям натиск върху околната среда 
и бъдещите възможности за производство . 
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Устойчивост, потребление, трудови права, детски 
труд

Дегустации със затворени очи в малки групи, 
дискусия в малки и голяма група 

30 мин .

Максимум 30 участници

Около 5 големи или 15 малки чашки с няколко 
вида сладолед (напр . местен, веган, био, 
справедлив), превръзки за закриване на очи, 
около 30 купи и лъжици 

2.4.1  Дегустация на сладолед и 
подреждане на пъзел (2 части)

• Да се повиши осведомеността
   за справедливата търговия и био
   продуктите;
• Да осмислим собственото си
   консуматорско поведение;
• Да се направят по-видими връзките
   между различни държави и хора .

Изпълнение:
Стъпка 1: Разделете участниците в 6 малки групи, всяка с между двама и петима участници . 
Всяка група заема една „станция“ за дегустация на сладолед . Във всяка група има един човек, 
който е със завързани очи, като на него му се дава лъжица със сладолед . 

Стъпка 2: Човекът със завързаните очи трябва да познае кой от видовете сладолед е опитал/а 
и от какви съставки е направен . Нека и другите участници завържат очите си и опитат 
сладоледите . Помолете групите да обсъдят по време на дегустацията кои държави, хора и 
други организми може да са включени в производството на дегустираните видове сладолед 
(за повече информация вижте например изложбата „Да намерим сладоледа на картата си“) .

Част 1: Дегустация на сладолед

Представяне: Това упражнение представя темите за справедливата търговия и устойчивостта . 
С помощта на дегустации със затворени очи на различни видове сладолед то предлага 
„вкусен“ обучителен подход, при който се правят връзки с различните продукти на глобалното 
земеделие . Упражнението може да се свърже с изложбата „Да намерим сладоледа на картата 
си“: ако искате да заявите изложбата, свържете се с Фондация С.Е.Г.А. на cega@cega.bg.  

Подготовка: Подгответе 6 „станции“ за дегустация на сладолед: всяка станция с една маса, 5 
стола, 3 купи, 1 превръзка за очи, 5 лъжици . Разпределете сладоледите в купите така, че на 
всяка станция да има 3 вида сладолед .
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Стъпка 3: След като всички участници са приключили със „сляпата дегустация“, направете 
дискусия върху следните два въпроса: От кои съставки са направени сладоледите? С кои хора 
и други организми са свързани? 

Стъпка 4: След дегустирането и дискусиите в малките групи, поканете всички участници в голяма 
група (кръг от столове) и обсъдете заедно съставките на сладоледа и различните глобални 
въпроси, свързани с тях, като се съсредоточите върху понятията за екологична устойчивост и 
справедливост .
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Изпълнение:
Стъпка 1: В първата стъпка участниците идентифицират за кои съставки на сладоледа се отнасят 
снимките и ги групират в тази логика – за всяка съставка има по три снимки . (Съставки: какао, 
ванилия, захар, мляко, пшеница) .

Стъпка 2: След това всеки участник избира различна картинка и се опитва да разбере към кой 
текст принадлежи .

Стъпка 3: Създадените комбинации картинка-текст се изчитат в малката група и групата решава 
дали текстовете отговарят на снимките .  

Стъпка 4: Като последна стъпка всяка група разделя картите в две категории: от една страна са 
тези, съдържащи информация, която е сравнително нова за групата, а от друга – информация, 
която е позната . Кои проблеми се засягат?  

Стъпка 5 (по желание): Нека всяка група да избере една от съставките на сладоледа и намери 
повече информация за нея . (Вижте съветите в следващото упражнение) 
   

Подготовка:
Участниците оформят 6 групи . Всяка група получава 1 комплект карти със снимки и текст 
(Материал 1 .2) .

Въпроси за осмисляне:

1 . Каква нова информация извлякохте от снимките?

2 . Кои проблеми са повдигнати? (условия на труд, детски труд, промишлено с/у дребно
    земеделие и селско стопанство, и др) . 

Устойчиво развитие, консумация и производство, 
хранене и селско стопанство, световна икономика
 и международна търговия

Работа със снимки и текст в малки групи

10 мин . 

Максимум 30 участници

6 комплекта от карти със снимки и текст, по един 
за всяка малка група

Част 2: Подреждане на пъзел от основни
              съставки

• Да се направят връзките между
   различните държави и обюности
   по-видими .



43

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КАКАО ДЪРЖИ 
РАЗЦЕПЕНА КАКАОВА ШУШУЛКА

Какаото е основен източник на доходи за 5 .5 
милиона дребни фермери . В някои държави 
в Западна Африка като Кот д'Ивоар и Гана, до 
90% от фермерите разчитат на какаото за своя 
основен доход .

James Rodriguez, Mimundo.org

ОБРАБОТКА НА КАКАОВИ ЗЪРНА В ГАНА

Експлоатацията на детски труд е начин да 
се поддържат ниски цените . В момента до 2 
милиона деца работят в какови плантации 
в Западна Африка, повече от 500 000 от тях  
излагат здравето си на риск по време на 
работа .

Christina Schröder / Südwind

ОБРАБОТКА НА КАКАОВИ ЗЪРНА В ГАНА  

Когато какаовите шушулки са узрели и отрязани 
ръчно от дърветата, зърната минават през 
процес на ферментация, сушене, чистене и 
опаковане . Фермерите продават чувалите 
на посредници, които ги препродават на 
износители .

Christina Schröder / Südwind

ЛЮБОПИТНИ КРАВИ В САЩ

Не всички крави живеят на зелени ливади . 
Много животни днес се отглеждат чрез 
фабрично земеделие, което повдига 
много въпроси относно благосъстоянието 
на животните, но също така и относно 
въздействието върху околната среда . 

George Thomas

Материал 1 .2: Подреждане на основните съставки
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МЪЖ И ТЕЛЕ СПОДЕЛЯТ МЛЯКО В ИНДИЯ  

Индия е най-големият производител на мляко, 
с 16% от глобалното производство, следвана 
от САЩ, Китай, Пакистан и Бразилия .

ILRI/Stevie Mann

СЪБИРАНЕ НА МЛЯКО ОТ ДРЕБНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА МЕСТНА МАНДРА В 
БЪЛГАРИЯ
Млякото е свързано с търговията и на местно, 
и на глобално ниво . Големите производители 
разстройват местните пазари, докато вносът и 
износът на мляко в и извън Европейския съюз 
все още е спорен въпрос .  

Greg Stanoev

ФЕРМЕРИ ТОВАРЯТ ЗАХАРНА ТРЪСТИКА В 
КАРУЦА В ПАРАГВАЙ 

Около 80% от световната захар се извлича 
от захарна тръстика, отглеждана в около 
100 държави от милиони дребни фермери и 
работници в плантации в Глобалния юг . 

Fair Trade Austria

АЛЕКСИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЗАХАРНА 
ТРЪСТИКА И УПРАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА 
СПРАВЕДЛИВА ТЪРГОВИЯ В ЯМАЙКА

Има висок риск въвеждането на реформите 
на пазара за захар в ЕС през 2017 година да 
доведе 200 000 дребни фермери до бедност 
в следващите пет години .

Nicola Frame/Fairtrade Foundation

Материал 1 .2: Подреждане на основните съставки
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ЗАХАРНА ТРЪСТИКА В БЛИЗЪК КАДЪР

Глобалната захарна промишленост е обширна 
и комплексна . Международните правила за 
търговия, които регулират вноса на захар, 
по правило затрудняват дребните фермери 
да се конкурират с мощни, богати страни 
производители .

Dider Gentilhomme/Fairtrade International

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ВАНИЛИЯ В МАДАГАСКАР  
 
Внесена през 19-ти век в Африка и Азия от 
Мексико, ванилията е единствената орхидея, 
която произвежда плод, който се яде . Всяко 
ванилово цвете се опрашва на ръка .

http://www.fairfood.org/project/vanilla-madagascar/

ИЗВЛИЧАНЕ НА БУРБОН ВАНИЛИЯ, 
МАДАГАСКАР
След жътва шушулките се сушат, ферментират, 
масажират се и се разпределят . Това прави 
ванилията много трудоемка култура и 
следователно най-скъпата подправка след 
шафрана . Глобалното производство на 
ванилия се оценява на 2 тона годишно .
http://pronatec.com/en/products-organicraw-materials/
vanilla/organic-vanilla.html

СОРТИРАНЕ НА ВАНИЛИЯ, МАДАГАСКАР
Твърди се, че производството на ванилия от 
дребни фермери среща проблеми, свързани 
с неустойчиви цени на селскостопанските 
животни и детски труд . Детският труд в 
производството на ванилия засяга около 
1/3 от всички деца в Мадагаскар на възраст 
между 12 и 17 години . 
http://pronatec.com/en/products-organicraw-materials/
vanilla/organic-vanilla.htmlhttp://pronatec.com/en/prod-
ucts-organicraw-materials/vanilla/organic-vanilla.html
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СЪБИРАНЕ НА ПШЕНИЦА В НЕПАЛ 

Пшеницата е най-важната култура в региона 
на Европа и Централна Азия . Над 80 милиона 
хектара земя се използват за отглеждането 
на пшеница, като през 2010 г . те са дали 240 
милиона тона пщеница .  

Ms. Mine Alpar / Turkey 

ЧИСТЕНЕ НА ПШЕНИЧНИ ЗЪРНА В ЕТИОПИЯ 

Пшеницата се отглежда от една страна от едри 
производители с много земя; от друга страна 
от много дребни фермери, които отглеждат 
пшеница в малък мащаб, например в Южна 
Азия, Еритрея и Етиопия . 

Breda Jurecko (Jurecko) / Maribor-Race-Slovenija       

ПРЕСЯВАНЕ НА ПШЕНИЦА В ИНДИЯ
  
Земеделският бизнес унищожава околната 
среда със своите големи плантации и 
оказва натиск върху малките ферми . 
Пшеницата представлява около половината 
от зърното, добито в ЕС, както по отношение 
на обработваната повърхност, така и по 
отношение на произведеното количество .  
Umesh Pant/ India

Материал 1 .2: Подреждане на основните съставки
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2.4.2   Органичен и
                       справедлив?

Изпълнение:
Стъпка 1: Участниците сформират 5 групи . Всяка група работи върху различен продукт 
(например: група А – върху мляко, група Б – върху захар и т .н .) и получава поне 5 различни 
опаковки от съответния продукт (например: органично мляко, индустриално произведено 
мляко и т .н .) . Всяка група трябва да разгледа опаковките си и да ги групира в три категории: 
„справедлива търговия“, „индустриално земеделие“, „органично земеделие“ . 

Стъпка 2: След това обсъдете с участниците: Защо характеристики като „справедлив“ са важни? 
Знаем ли достатъчно за начина, по който се произвежда храната ни?  

Стъпка 3: Допълнителни задачи: разберете повече факти и информация за отделните съставки 
на сладоледа чрез онлайн изследване – за по-нататъшна работа вижте материал 2 .

Преглед: Участниците сформират групи с еднакъв брой хора, в които разглеждат продукти, 
които са чести съставки на сладоледа (какао, ванилия, мляко, захар, пшеница) . Те трябва да 
групират продуктите според устойчивостта им в три категории: „справедлива търговия (Fair 
Trade)“, „индустриално земеделие“, „органично земеделие“ . 

Подготовка: Подгответе 5 маси за 5-те групи, както и по 5 празни опаковки от всеки продукт . 

Устойчивост, консумация, органично земеделие, 
трудови права, детски труд

Екипна работа, групова дискусия, 
онлайн изследване 

40 мин . 

Максимум 30 участници

5 различни продуктови опаковки за всяка 
група (мляко, захар, какао, ванилия, пшеница; 
справедливи/органични/индустриални), карти 
– материал 1, списък с въпроси за изследване – 
материал 2, постери и химикали

• Да развие чувствителност за
   продукти Fair Trade, местни
   продукти и органични продукти,
   както и по-задълбочено познание
   за свързаните с тях въпроси .
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Примерен списък с продукти:

Какао: справедливо какао, органично какао, справедлив шоколад, сушено какао; 

Ванилия: ванилова захар, ванилова пудра, органична ванилия, справедлива ванилия;

Мляко: дълготрайно мляко, индустриално произведено мляко, органично мляко (супермаркет), 
органично мляко (фермерски пазар);

Захар: захар от цвекло, тръстикова захар, справедлива захар, органична захар;

Пшеница: брашно, нишесте .

Въпроси за дискусия и осмисляне:

Тези въпроси са подходящи за начало на дискусия:

1 . Кои продукти не могат да се произвеждат в нашата държава и защо?

2 . Кои са най-спорните въпроси, свързани с производството на храната ни и особено с 
компаниите, които работят в сферата? 

3 . Винаги ли е възможно да изберем между продукт на индустриалното земеделие, органичен 
и справедлив продукт? Какво означават логото на „Справедлива търговия“ (Fair Trade) и 
етикетът „Органично“? 

Онлайн страници за изследване:

· Какао и шоколад: www .makechocolatefair .org;

· Ванилия: http://www .fairfood .org/project/vanilla-madagascar/;

http://pronatec .com/en/products-organicraw-materials/vanilla/organic-vanilla .html

Изследване – въпроси за по-нататъшна работа:  

• Върху кой продукт работя? От коя страница получих информация?
• 5 важни неща за продукта, които не знаех преди:
• Трите основни критики към продукта:
• Най-интересният факт според мен:
• Най-големият проблем, който виждам:
• Кой ми дава тази информация/собственик на онлайн страница:
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Групирайте продуктите на масата 
според трите категории!

Как е била обработена храната 
(органично или чрез индустриално 
земеделие)? Имат ли справедливи 

съставки? 
 

Справедлива 
търговия

Индустриално 
земеделие

Органично 
земеделие

Материал 1: Органичен и справедлив? (Увеличете мащаба при копиране)
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Материал 2: Органичен и справедлив? – Изследване 
(увеличете мащаба при копиране – формат пейзаж) 
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Устойчивост, прозрачност, качество на храната, етикиране на 
храната

Изследване в супермаркет в малки групи (може да е домашно 
упражнение) и анализ на съставките . Представяне на резултати . 

 1 час и 30 мин . 

максимум 30 участници

Един телефон с камера или фотоапарат за всяка група . 
Наличието на компютър би помогнало за анализа . 
Флипчарт и химикали

• Да се премислят  аспекти 
като качество, етикетиране 
и здравословност на 
храната; 
• Да се разсъждава върху 
личните приоритети при 
избор на храна .

Изпълнение:

Подготовка: Всяка група избира вида сладолед, който ще изследва . Би било по-добре, ако 
групите изберат сравними артикули (не прекалено специфични) .

Стъпка 1: Групите посещават супермаркет и снимат различни опаковки от сладолед – минимум 
3 на вид за сравнение . Важно е списъкът със съставки и марката да се виждат на снимките .

Стъпка 2: Те трябва да запишат и цените, като изберат както по-евтини, така и по-скъпи продукти . 
За да е по-лесно ценовото сравнение, участниците могат да записват и/или изчисляват цена на 
100 гр . или 500 г . за всеки вид сладолед . 

Стъпка 3: Обратно в стаята за обучение: Разгледайте обстойно продуктите и техните съставки . 
Има ли големи разлики?  

Стъпка 4: Анализирайте списъка със съставки, като взимате предвид следните аспекти: здраве, 
съставки, етикетиране и страна на произход . Заедно с участниците се опитайте да разберете 
дали са произведени от голяма хранителна компания .

Стъпка 5: Дискусия в групи: Кой продукт има ниско или високо качество и защо мислите така? 
Кои критерии са важни и колко важна е цената? 

Стъпка 6: Всяка група: Изберете вашия „печеливш продукт“ от селекцията ви и го представете 
на другите! Дайте причини за вашия избор .  

2.4.3  В сладоледа

Преглед: Критичен анализ на съставките на сладоледа чрез задаване на въпроса: Каква 
информация за продукта получаваме?  
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Въпроси за осмисляне и дискусия:

1 . Естествени срещу изкуствени вкусове: Изкуствените вкусове често може да са по-интензивни 
от естествените – и вече сме свикнали на това . Опитайте ягодов сладолед от по-ниско качество 
и го сравнете с прясна ягода!
 
2 . Онлайн изследване:  Как е озаконено етикетирането във вашата държава/в ЕС? 

3 . Взаимозависимост/взаимоотношения на хранителните компании: Марката принадлежи ли 
към голяма компания за хранителни продукти? Какво значение има това?
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2.5  Смутита

Банани
Бананите са любим плод в нашата кошница с покупки, както и най-често консумираният 
пресен продукт в света . Te се отглеждат от милиони дребни фермери и работници в плантации 
в тропичните региони, както и в доста по-големи индустриализирани плантации . Банановата 
индустрия осигурява заетост на хилади хора в Латинска Америка, Карибите, Югоизточна Азия 
и Западна Африка . Тя генерира жизненоважни приходи, от които държавите в тези региони 
зависят, за подобряване на здравеопазването, образованието, инфраструктурата и други 
социални услуги . 

Търговията с банани е крайъгълният камък на много икономики в Глобалния юг, но социалните 
и екологичните проблеми в индустрията са много и сложни . Това се дължи на начините, по 
които се отглеждат банани, предназначени за износ, както и структурата на пазарите . Доклади 
относно проблемите в банановата индустрия често подчертават уязвимата ситуация на 
работниците: тях ниски заплати, несигурна заетост, ограничения на правото да се организират, 
както и обработката на нездравословни и опасни за околната среда химикали без адекватна 
защита . Дребните фермери, чиито доходи зависят от отглеждането на банани, също се 
сблъскват с множество проблеми – нарастващите производствени разходи, но и стагнацията 
в цените, както и тежките последици от промените в климата и климатичните модели, които 
правят производството непредвидимо и неустойчиво . Наред с това европейските супермаркети 
използват олигополната си сила за договаряне на цените, което допълнително влошава 
положението на производителите . Справедливата търговия (Fair Trade) работи и за фермерите, и 
за работниците в плантациите . Според WFTO (Световната организация за справедлива търговия) 
тяхната визия е за „търговия с банани, в която има повече стойност за производителите и в която 
те получават добри цени и прилично заплащане за тежкия труд, необходим за отглеждането 
на любимите ни плодове“ . Бананите, носещи знака на справедливата търговия (Fair Trade), са 
произведени от дребни фермерски организации или плантации, които покриват социалните, 
икономическите и екологичните стандарти на справедливата търговия . Въпреки успехите в 
изграждането на пазара за справедливи банани в Обединеното кралство и в световен мащаб, 
тежки предизвикателства продължават да осакатяват търговията . 

Източник: http://www .fairtrade .org .uk/en/farmers-and-workers/bananas

Манго
Мангото е сочен костилков плод, често отглеждан в тропическите и субтропическите 
региони . Почти половината от световните мангота се отглеждат в Индия, а вторият най-
голям производител е Китай . Международният пазар за манго расте бързо и става все по-
разнообразен и конкурентен . Нарастващото търсене на манго обаче не винаги е в полза 
на местните производители, особено на дребните фермери . Това се дължи на факта, че 
износителите предпочитат да работят с доставчици, които могат да осигурят големи количества 
манго с постоянно качество . 

Мангото намира широка употреба на хранителния пазар, например в популярното смути 
от манго и банан . Едно средностатистическо манго пътува повече от 6400 км ., за да стигне 
до нашите супермаркети, докато една ябълка може да бъде отглеждана само на няколко 
километра . Как е възможно тогава мангото да струва само 2 лева? Какво значение има това, 
че избираме манго вместо ябълка? 

Четвърт от разстоянието, което камионите във Великобритания пропътуват, е заради 
транспортирането на храна . Пак там потребителите пропътуват около 12 милиарда мили на 



54

година, за да купят храна . Правителството поставя социалните и екологичните разходи за 
транспорт на храна на 9 милиарда паунда на година, като над половината от тази цифра е в 
резултат от задръствания . 

Транспортът предопределя не само колко бързо и ефикасно храната стига до нас, но и какво 
ядем, как се прави, кой има полза . Транспортът е една от най-прозрачните части от сегашната 
хранителна система . Тази прозрачност помага за това да се генерира по-голяма загриженост 
за начина, по който функционират хранителната система, транспортът и устойчивото развитие . 
Появява се терминът „хранителни километри“ като ключов за дискусиите около връзката 
между храната и промените в климата . Понятието „хранителни километри“ измерва грубо 
разстоянието, което храната пропътува от мястото, където е отгледана, до мястото, където се 
купува от крайния потребител . Основното предположение е, че местно произведената храна 
или храната, отгледана недалеч от мястото, където се консумира, ще намали натрупването 
на въглеродните емисии . Съсредоточавайки се обаче само върху понятието за хранителни 
километри, може да пропуснем разходите за производство, начина и мащаба на транспорта 
и важността на други ресурси като капитал и труд . Все пак понятието е популярно и много 
организации определят стандартите си за екосъобразно и справедливо сертифициране, като 
включат хранителните километри в своите стандарти (вкл . забрана върху храна, транспортирана 
по въздух) . Влиянието на транспорта на храна (и особено въздушния транспорт) върху нашия 
климат не може да бъде подценено и има своето значение върху околната среда, икономиката, 
културата и общностите по света .  
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Трудови права, детски труд, прозрачност 

Разширяване на понятия, практически 
проучвания на работници в справедливата 
търговия 

60 мин .

Максимум 15 участници

Флипчарт, маркери, копия от листите с 
практическите проучвания, листи А5, кълбо 
прежда   

2.5.1   Колко справедлив
           е бананът?

• Да се разсъждава върху понятието за
   работа като право, задължение или нещо
   друго; 
• Да се осъзнае реалността на усиления
   труд, който се полага за производство на
   храна и несправедливото му заплащане; 
• Да се постигне разбиране за работните
   условия в Глобалния юг; 
• Да се разберат различните понятия като
   справедливо заплащане, минимална
   заплата, жизнен минимум .

Изпълнение:

Стъпка 1: Прочетете следния цитат от Световната организация за справедлива търговия: 
„Справедливата търговия представлява по-добри цени, прилични работни условия и 
справедливи търговски условия за фермерите и работниците“ . Попитайте участниците 
какво мислят за тази формулировка . Попитайте всички какви са първите им асоциация с думата 
„работа“ . 

Стъпка 2: Когато участниците приключат със споделянето на идеите си, представете работния 
лист Материал 1 . Обяснете как работи: в центъра на работния лист напишете думата „РАБОТА“ 
и след това във всяка четвъртинка от работния лист напишете: Синоними/Противоположности, 
Популярни фрази/употреби, Свързани идеи и Примери/Ситуации . Разделете участниците 
на групи от по четирима и помолете всяка група да попълни свой работен лист . След като 
приключат, помолете групите да представят работните си листи пред другите групи .  

Стъпка 3: Помолете участниците да се съберат по двойки и дайте на всяка двойка лист с 
практическо проучване и откъс от стандартите на справедливата търговия .

Стъпка 4: След 10 минути помолете участниците да споделят първите си мисли и коментари 
върху материалите, които са прочели в групите си .  

Стъпка 5: Поканете участниците да помислят какви въпроси изскачат в главите им сега . Нека 
запишат въпросите си на листи А5 и да ги оставят на пода, за да могат всички да ги прегледат . 
След това ги помолете да гласуват за въпроса, върху който искат да се съсредоточат по време 
на проучването . 
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Осмисляне: 

Сесия върху въпросите, избрани от участниците 
Когато дискусията тръгне към приключване, насърчете участниците да споделят 
финалните си мисли в пленарното заседание . Използвайте кълбо прежда, за да 
покажете как се свързват идеите им . 

Материал 1: РАБОТЕН ЛИСТ

Синоними/Противоположности          Популярни фрази

Свързани идеи         Примери

СИТУАЦИИ

УПОТРЕБИ
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ПРАКТИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 1  
Dorothy Agard, WINFA, St Lucia

Дороти Агард отглежда банани от 10 години и произвежда 75 кашона (1 .4 тона) банани на 
седмица с помощта на петима работници на пълен работен ден . Дороти е член на местната 
група за справедлива търговия, част от Асоциацията на фермерите на Вятърните острови 
(WINFA), която представлява производители на банани от Св . Лусия, Св . Винсент и Гренадини, 
Доминика и Гренада . WINFA е сертифицирана по стандартите за справедлива търговия през 
2000 г . и има 3 500 членове, производители на банани . 

Повече от 85% от бананите, отгледани на Вятърните острови, са сертифицирани като 
справедливи и достъпът до пазара на справедливата търговия позволява на износната бананова 
промишленост да оцелее във все по-враждебната глобална търговска среда . 

Стандартите на справедливата търговия гарантират, че фермерите получават цена на кутия 
банани, която покрива техните производствени разходи . В допълнение WINFA получава премия  
Fairtrade от 1 долар на кутия, която се използва за финансиране на подобрения в общността 
и развитие на бизнеса, включително диверсификация с други селскостопански продукти и 
алтернативни схеми за генериране на приходи .  

Либерализирането на световната търговия с банани е довело до увеличаване на глобалното 
производство и е поставило промишлеността за износ на банани на Вятърните острови във все 
по-голяма конкуренция с по-евтините банани, отглеждани в огромни плантации в Латинска 
Америка и Западна Африка . Тези банани са на фронтовата линия на 10-годишната ценова война 
на супермаркетите във Великобритания . Тази ценова война води до намаляване на цените на 
бананите с почти 40% от 2004 до 2014 година, докато разходите за производство всъщност са 
се повишили . 

Този непрекъснат натиск върху цените свива доходите и жизнения стандарт на работниците, 
отглеждащи банани . Това подкопава способността на индустрията да инвестира в по-устойчива 
и справедлива търговия с банани . 

Ниските цени на продажбата на дребно означават, че фермери като Дороти се борят да 
покрият разходите за ръководене на малки семейни стопанства, които използват по-социални 
и екосъобразни методи с по-малко химикали, но имат по-високи общи разходи поради 
хълмистия терен, по-ниския добив, транспорта и контрола на качеството . За много работници 
в плантациите ниските цени на продажбата на дребно означават дълги часове, ниски заплати, 
репресии срещу работническите организации, ниски здравословни и безопасни условия на 
труд, интензивно използване на химикали, които са вредни както за работниците, така и за 
околната среда . 

Източник: http://www .fairtrade .org .uk/en/farmers-and-workers/bananas/dorothy-agard
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ПРАКТИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ 2
Aimeth Fernàndez Angulo, ASOBANARCOOP, Colombia

Аймет отглежда банани в малката си ферма от 1,3 хектара, която произвежда около 67 
кутии (1 .2 тона) банани за седмица . Работи в ASOBANARCOOP в продължение на 26 години, 
използвайки уменията си като обучен икономист и богатия си опит в управлението на бизнеса . 
Аймет се издига от ръководител на администрацията до мениджър на кооперацията, където 
нейната роля включва гарантиране, че организацията продължава да отговаря на стандартите 
за сертифициране на Fairtrade и GlobalGap . Аймет е член на Комитета по образование, който 
организира различни програми за обучение, финансирани чрез премията на Fairtrade . Като 
член на комитета по образование в своята кооперация, Аймет работи директно с Fairtrade по 
здравни въпроси, екологични семинари и програми, насочени специално към възрастни и 
деца . 

ASOBANARCOOP е създадена през 1987 г . от 17 дребни фермери, които формират асоциация 
за колективен износ на банани . Асоциацията е официално регистрирана като кооперация 
през 2002 г . и сега има 44 членове, включително 11 жени, които отглеждат общо 135 хектара . 
Средният размер на земеделските стопанства е 3 хектара със средна годишна доходност от 30 
тона банани на хектар, което осигурява 80% от доходите на фермерите . Днес кооперацията има 
пет служители на пълен работен ден, докато фермерите наемат 58 постоянни и 673 сезонни и 
временни работници за събиране на реколтата и свързаните дейности по опаковане . 

Банановата индустрия обикновено осигурява около 80% от заетостта в Магдалена, но големи 
плантации за палмово масло сега изместват бананите с цената на много загубени работни 
места . Фермерите са под постоянен натиск да продават земята си на големи компании, като 
някои безскрупулни собственици на земя отклоняват водата, за да ги принудят да продадат . 

През последните години производителите на банани в региона претърпяват икономическа 
криза, свързана основно с пазарните изисквания за устойчиво сертифициране и качество . 
ASOBANARCOOP въвежда стратегия за икономическо и социално развитие на членовете си и 
техните общности . С подкрепата на премията на Fairtrade кооперацията успява да подкрепи 
членовете си в подобряването на фермерската инфраструктура, запазвайки сертификатите и 
рекламирайки бананите по по-добър начин . 

Знае се, че покриването на стандартите за справедлива търговия има положително 
влияние върху околната среда, което води до подобрения в инфраструктурата на фермите, 
производителността и качеството на бананите . Решението за прекратяване употребата 
на химикали за опазване на околната среда е увеличило местната заетост, тъй като повече 
работници са наети да помагат за ръчно плевене . Наетите работници ползват и с по-високи 
заплати, предоставяне на лични предпазни средства и достъп до качествени здравни услуги . 

Source: http://www .fairtrade .org .uk/en/farmers-and-workers/bananas/aimeth-fernandez-angulo
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Използване на ГМО, обработка, опаковане и 
отпадъци, права на животните, прозрачност 

Разширяване на понятия, работа с карти за 
избор на продукти 

60 мин .

максимум 15 участници

Изрязани копия от работния лист „Етикети 
на продукти“ 

2.5.2   Какво има в млякото?

• Да се помисли върху връзката между
   нашите ценности и действия от гледна 
   точка на консуматорството; 
• Да се разберат по-добре темите екологична
   устойчивост и справедливост; 
• Да се представят определени етикети и 
   системи за сертификация, както и тяхното
   значение;
• Да се обсъди възможността за етичен 
   начин на живот в консуматорска култура .

Изпълнение:
Стъпка 1: Помолете участниците да си представят, че са в супермаркет . Те са пред секцията за 
млечни продукти и на рафтовете има всякакви видове мляко, но те трябва да изберат само 
едно и да продължат да пазаруват . Разпръснете картите на пода . Имат 1 минута да направят 
своя избор .  

Стъпка 2: Насърчете участниците да изберат своето мляко . Помолете ги да прочетат на глас 
информацията за продукта и да кажат защо са избрали точно този продукт, кое качество на 
избраното мляко е най-важното за тях и защо . Подканете ги да помислят за ценности, които са 
подпомогнали за избора им . 

Стъпка 3: След като всички участници са споделили избора си и са го обяснили, помолете ги 
да разменят карти на случаен принцип и да помислят отново какъв може да бъде аргументът, 
подкрепящ новия избор . 

Стъпка 4: Минете през процедурата за трети път . Записвайте аргументите, споделени от 
участниците в подкрепа на техните мнения . Ако е нужно, попитайте участниците за повече 
информация за това как са разкодирали информацията от етикетите, как знаят кой етикет 
какво означава и т .н . 

Стъпка 5: След това помолете участниците да групират продуктите по устойчивост и 
справедливост . Попитайте за причините . 

Въпроси за осмисляне:

1 . Обсъдете различните причини, които хората имат за своето поведение като потребители . 
2 . Променят ли се консуматорските решения, или остават същите; ако да, кога, как и защо се 

променят? 
3 . Как нашите ценности са свързани с нашите консуматорски избори? Имат ли те значение, 

когато пазаруваме? 
4 . Възможно ли е да имаме етичен начин на живот в консуматорската култура? Как? 
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Краве мляко 
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета, лого 
на зеленото листо на ЕС

Краве мляко
 Опаковка Тетра Пак, 
1 л, надпис „Изберете 
българското“

Краве мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета, лого 
на зеленото листо на ЕС

Краве мляко 
Бутилирано, 1 л, надпис 
„Изберете българското“, 
свободно отглеждане

Краве мляко 
Пластмасова бутилка, 1 л, 
марка на супермаркета, лого 
на зеленото листо на ЕС

Краве мляко 
Опаковка Тетра Пак, 1 
л, надпис „Изберете 
българското“, лого на 
зеленото листо на ЕС, лого 
на Асоциация Organic Soil  

Краве мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета, лого 
на зеленото листо на ЕС, 
продукт на кооперация от 
фермери 

Краве мляко 
Стъклена бутилка, 1 л, марка 
на супермаркета, продукт 
на кооперация от фермери, 
прясно

Краве мляко 
Пластмасова бутилка, 1 л, 
марка на супермаркета, 
лого на зеленото листо на 
ЕС, продукт на кооперация 
от фермери, дълготрайна 
ултрапастьоризация

Овесено мляко 
Опаковка Тетра Пак, 1 л, лого 
на Асоциация Organic Soil, 
лого на зеленото листо на ЕС

Соево мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, лого 
на фондация ProTerra, лого на 
Асоциация Organic Soil, лого 
на зеленото листо на ЕС

Краве мляко
 Опаковка Тетра Пак, 
1 л, надпис „Изберете 
българското“

Овесено мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета

Соево мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета

Краве мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета

Овесено мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета, лого 
на зеленото листо на ЕС 

Соево мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркет, лого 
на зеленото листо на ЕС

Овесено мляко 
 Опаковка Тетра Пак, 
1 л, надпис „Изберете 
българското“

Краве мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 
л, надпис „Изберете 
българското“, лого на 
асоциация Organic Soil, лого 
на зеленото листо на ЕС

Краве мляко
Опаковка Тетра Пак, 1 л, 
марка на супермаркета

Соево мляко 
Опаковка Тетра Пак, 1 л, лого 
на фондация ProTerra

Не ме интересува, избирам 
първото, което видя . Изобщо не си купувам мляко .

Материал 1: РАБОТЕН ЛИСТ „ЕТИКЕТИ НА ПРОДУКТИ“ 
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Преглед: 
Нашата храна пътува повече от нас! Това е факт и е част от реалността на глобализираната 
икономика, но хранителните километри не винаги са най-добрият начин да разберем дали 
храната, която ядем, е устойчива . 

Изпълнение:
Стъпка 1: Помолете участниците да се разделят на 4 групи . Обяснете, че всяка група ще разгледа 
двойка от комикси за храна и хранително производство . Раздайте комплектите . 

Стъпка 2: В групите участниците разглеждат комиксите . Помолете ги да напишат на залепващи 
листчета всякакви коментари, въпроси, асоциации и мисли, които им идват на ум, докато 
разглеждат картинките, и да ги залепят до всеки комикс . Кажете им, че няма правилни и 
грешни въпроси . 

Стъпка 3: Помолете участниците да се разходят из стаята и да разгледат коментарите от другите 
групи . След това поканете групите да се върнат при своите комикси и вижте дали искат да 
направят някакви промени, да напишат допълнителни въпроси, да направят нови коментари 
или връзки между идеите . След като групите приключат с обсъждането, ги помолете да 
подготвят кратка презентация за това какъв според тях е проблемът, представен във всеки от 
комиксите . 

Устойчивост, консумация, транспорт, 
прозрачност, внос, износ, субсидии

Мисловна карта на базата на комикси

45 мин . 

15 участници

Копия на работен лист с комикси, залепващи 
листчета, химикали, флипчарт и маркери 

2.5.3  Манго по пътя

• Да се изгради по-добро разбиране
   за устойчивост в глобалната хранителна
   система; 
• Да се разгледа понятието за хранителни
    километри и тяхното влияние върху
    климата; 
• Да се разбере комплексността на
   хранителните системи .

Осмисляне:

След като всички групи са успели да презентират, помолете участниците да запишат въпроси, 
които им идват на ум, след като са чули презентациите . Записвайте и свои въпроси, особено 
ако информацията и мненията, които са представени, не са истинни или спорни . 
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FOOD

YOU DON’T NEED 
THEM

THEY HAVE THEM 
IN SUPERMARKET

I thought we were
going to eat something 

exotic tonight! not again
just classical

Cypriot meal...

We are honey!
lamb from Greece 
rice from India

tomatoes from Italy!

FOOD

YOU DON’T NEED 
THEM

THEY HAVE THEM 
IN SUPERMARKET

I thought we were
going to eat something 

exotic tonight! not again
just classical

Cypriot meal...

We are honey!
lamb from Greece 
rice from India

tomatoes from Italy!

Материал 1: Комикси

НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ 
С ТЕЗИ, ИМА ГИ В 
СУПЕРМАРКЕТА

МИСЛЕХ, ЧЕ ЩЕ 
ЯДЕМ НЕЩО 

ЕКЗОТИЧНО ТАЗИ 
ВЕЧЕР – А НЕ 

ТРАДИЦИОННО 
БЪЛГАРСКО ЯСТИЕ.

ЕКЗОТИЧНО Е! 
КАРТОФИ ОТ 

КАНАДА, ГРАХ ОТ 
КЕНИЯ, АГНЕШКО ОТ 

НОВА ЗЕЛАНДИЯ.



3. Десерти: Ставаме активни
Ето списък с идеи за още редица дейности . Този списък не е изчерпателен – помислете за 
включване в някои вече съществуващи местни или международни инициативи . 

● Местни уроци по готварство за справедлива храна;
● Включване на история/статия по темата за справедливата и устойчива храна в бюлетина
    на вашата организация или училище, блог, социална медия, списание и др .; 
● Работа с местни социално ангажирани артисти/музиканти;
● Стенописи/графити/скулптури (рециклиране/повторно използване);
● Представяне на справедливата търговия по време на местно събитие;
● Споделяне на идеи от действащи местни активисти;
● Пребройте и популяризирайте своят „отпечатък на робството“: www .slaveryfootprint .org;
● Откриване на произхода на хранителни продукти;
● Закуска/обяд/пикник със справедлива храна – заедно със семейство, приятели, общност, 
   междупоколенческо събитие;
● Симулационни събития (срещи на ООН);
● Присъединете се към вече съществуваща мрежа;
● Устойчива Коледа?
● Направете видео, в което популяризирате местни и сезонни храни или продукти на
   справедливата търговия;
● Творчески продукции за изложба (изкуство/фотография), която да покажете на вашата
    общност;
● Ангажиране на медии по въпроса (местна преса, радио, ТВ, интернет);
● Писма/петиции до местните власи, местните супермаркети и т .н .;
● Организиране на срещи с хора, които имат властта да променят положението (журналисти, 
   депутати, управители на супермаркети и др .); 
● Организиране дебат в училище;
● Проверка и управление на хранителните отпадъци (в университета, училище, вкъщи, магазини,
   супермаркети – намаляване, мислене къде отива, предотвратяване, компостиране и т .н .)
● Създаване на кооперация;
● Създаване на учебна компания, следваща правилата на устойчивостта и справедливостта;
● Кампания за прясна, местна и сезонна храна в столовата на вашия университет/вашето
    училище;
● Научете за целите на устойчивото развитие .
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4. Речник

Агробизнес: Част от икономиката, посветена на производството, преработката и 
разпространението на храни, включваща и финансовите институции, които финансират 
тези дейности . Агробизнесът поставя акцент върху селското стопанство като голям 
бизнес, а не като работа на дребни семейни стопанства . 

Биоразнообразие: Терминът биоразнообразие се отнася до разнообразието на живота 
на планетата на всички нива, от гените до екосистемите, както и в екологичните и 
еволюционните процеси, които го поддържат . Биологичното разнообразие включва не 
само видовете, които считаме за редки или застрашени, но всяко живо същество, дори 
организми, за които все още не знаем много като микроби, гъбички и безгръбначни . 
Биоразнообразието е важно навсякъде; видовете и местообитанията във вашия 
район, както и тези в отдалечени земи, играят важна роля за поддържането на здрави 
екосистеми .

Воден отпечатък: Измерва количеството вода, използвано за производството на всяка 
от стоките и услугите, които използваме . Той може да бъде измерен за един процес, 
като например отглеждането на ориз, за продукт като чифт дънки, за горивото, което 
наливаме в колата си .

Глобален юг: Отнася се за развиващите се страни, които се намират главно в южното 
полукълбо .

ГМО: Генетично модифициран организъм (ГМО) означава организъм, в който генетичният 
материал е бил променен чрез модерна биотехнология по начин, който не се среща 
естествено чрез размножение и/или естествена рекомбинация . Например: на растение 
може да се даде рибен генетичен материал, който увеличава неговата устойчивост на 
замръзване . Друг пример би бил животно, което е модифицирано с гени, които му дават 
възможност да секретира човешки протеин .

Детски труд: Работа, която лишава децата от тяхното детство, техния потенциал и 
достойнство и е вредна за физическото и психическото им развитие . Отнася се до работа, 
която е умствено, физически, социално или морално опасна или вредна за децата и 
пречи на тяхното образование, като ги лишава от възможността да посещават училище; 
или ги принуждава да се опитват да комбинират посещаването на училище с прекалено 
дълга и тежка работа . 
Детският труд по принцип е всякаква работа, вършена от деца под 18-годишна възраст . 
Световната организация за справедлива търговия (WFTO) прави разлика между 
наемането на деца под 15-годишна възраст от производител и работата на децата, които 
помагат в семейните стопанства . Децата понякога изпълняват малки задачи, които биха 
могли да бъдат от полза за тяхното развитие, като например им помагат за придобиване 
на умения, отговорност и/или принос към тяхното благополучие или доходи на техните 
семейства . Въпреки това, ако децата помагат на семейните ферми, WFTO изисква те да 
го правят само ако работят след училище или по време на празниците, a работата, която 
вършат, да е подходяща за тяхната възраст, да не работят дълги часове и/или в опасни 
или експлоатационни условия, както и да се контролират и ръководят от възрастен член 
на семейството . 
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Дребни фермери: Дребни земеделски стопани, пастири, горски стопани, рибари, 
които управляват райони, вариращи от по-малко от един хектар до 10 хектара . 
Дребните собственици обикновено използват практики, насочени към семейството, 
като например благоприятстване на стабилността на стопанството, използване 
основно семеен труд за производство и използване на част от продукцията за семейно 
потребление .

Етикети MSC и ASC: Две допълващи се програми за сертифициране на рибарството, 
които допринасят за устойчивостта на световните океани . MSC (Marine Stewardship 
Council) се отнася до риба, която е била отговорно уловена чрез сертифицирано устойчив 
риболов . ASC (Aquaculture Stewardship Council) означава отговорно отглеждани морски 
дарове . Етикетите на опаковката показват на потребителите, че тяхната риба и морски 
дарове ограничават въздействието им върху околната среда и хората .

Етикетиране: Предоставяне на информация за съдържанието на хранителните 
продукти чрез опаковката .

Изхвърляне на храна: Отнася се за изхвърляне или алтернативно (нехранително) 
използване на храни, които са безопасни и хранителни за човешката консумация по 
цялата верига на предоставянето на храни (FAO, 2014) .

Индустриално земеделие: Това е модерна форма на интензивно земеделие, което се 
отнася до отглеждането на добитък като говеда, птици (включително в конвенционални 
или още „батерийни“ клетки) и риба при по-висока плътност от други форми на 
животновъдство . Основните продукти на тази индустрия са месото, млякото и яйцата 
за човешка консумация . Съществуват въпроси относно това дали индустриално 
земеделие е устойчиво и етично . Индустриалното земеделие се отнася и за системи, 
които включват използването на синтетични химически торове, пестициди, хербициди 
и др ., както и генетично модифицирани организми .

Конвенционално селско стопанство: Виж индустриално земеделие .

Международно търговско право: Включва правила и обичаи за извършване на 
търговия между страните . През 1995 г . е създадена Световната търговска организация 
като формална международна организация за регулиране на търговията . Това е най-
важното развитие в историята на международното търговско право .

Минимална заплата: Заплата, която е в съответствие с разпоредбите за минималната 
работна заплата . Някои държави имат законно установена минимална заплата, но 
това не винаги отразява нито жизненият минимум, нито справедливото заплащане .

Монопол: Пазар, който съдържа една фирма, която има или е близо до пълен контрол 
над сектора . 

МОТ: Международната организация на труда (МОТ) е международната организация, 
отговаряща за изготвянето и контрола на международните трудови стандарти . 
Основните цели на МОТ са насърчаване на правата на труд, насърчаване на достойни 
условия на заетост, засилване на социалната защита и засилване на диалога по 
въпросите, свързани с работата . Международните конвенции на МОТ имат силата 
на международно право . Държавите, които ратифицират конвенциите, трябва да 
включат принципите им в националното законодателство и да гарантират прилагането 
на закона .

Олигопол: Пазарна структура, в която няколко фирми имат огромно мнозинство от 



66

пазарния дял и доминират пазара . Когато един пазар се споделя между няколко фирми, 
се казва, че той е силно концентриран .

Органично земеделие: Това е цялостна система за управление на производството, 
която насърчава и подобрява здравето на екосистемите, включително биологичното 
разнообразие, биологичните цикли и биологичната активност на почвата . Той набляга 
на използването на управленски практики в полза на използването на входни ресурси 
извън стопанството, като се има предвид, че регионалните условия изискват системи, 
адаптирани на място . Това се постига, като се използват, където е възможно, културни, 
биологични и механични методи, за разлика от използването на синтетични материали, 
за да се изпълни всяка специфична функция в системата .

Подбиване на цените (дъмпинг): В контекста на международната търговия това е 
износът на продукт на цени, които са по-ниски на външния пазар от тези на вътрешния 
пазар . Тъй като подбиването на цените обикновено включва значителни обеми от 
внасяния продукт, то често води до застрашаване на финансовата жизнеспособност на 
производителите или производителите на продукта в страната вносител .

Посредници: В търговията те действат като посредник за стоки или услуги, предлагани 
от доставчик на потребител .

Права на животните: Философия за разрешаване на нечовешките същества да имат 
най-основни права: свободата да живеят естествен живот, освободен от експлоатация, 
излишна болка и страдание и преждевременна смърт .

Премия Fairtrade: Сума, изплатена на производителите в допълнение към плащането 
за техните продукти . Премията Fairtrade се използва за инвестиции в бизнеса, поминъка 
и общността на производителите (за малка организация на производители или за 
създаване на договори за производство) или за социално-икономическото развитие на 
работниците и тяхната общност (за наемане на работа) . Как ще се използва премията се 
определя демократично от производителите .

Сертифициране: Процес, чрез който независим орган оценява и проверява дали 
твърденията, направени за даден продукт, услуга и др ., са валидни и в съответствие с 
установените изисквания или стандарти .

Справедлива търговия: Терминът „справедлива търговия“ (Fair trade) означава търговско 
партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение, което търси по-голяма 
равнопоставеност в международната търговия . Тя допринася за устойчивото развитие, 
като предлага по-добри условия за търговия и гарантира правата производители и 
работници в уязвима ситуация – особено в развиващите се страни . 
Справедливата търговия е и схема за сертифициране, която оценява икономическото, 
социалното и екологичното въздействие на производството и търговията със 
селскостопански продукти, по-специално: кафе, захар, чай, шоколад и др . Принципите 
на справедлива търговия включват: справедливи цени, справедливи условия на труд, 
пряка търговия, демократични и прозрачни организации, развитие на общността и 
устойчивост на околната среда .

Справедливо заплащане: Заплата, която осигурява минимален жизнен стандарт 
и достоен живот на работниците; сумата трябва да покрива основните разходи, 
необходими за достоен и здравословен живот .

Устойчиво развитие: Понятие, което отговаря на нуждите на сегашните поколения, 
без да застрашава способността на бъдещите поколения да отговорят на 
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собствените си нужди - с други думи, по-добро качество на живота за всички, сега 
и за следващите поколения . Устойчивото развитие предлага визия за напредък, 
която интегрира непосредствени и дългосрочни цели, местни и глобални действия и 
разглежда социалните, икономическите и екологичните проблеми като неразделни и 
взаимозависими компоненти на човешкия прогрес .

Устойчивост: Използване на ресурсите по екологосъобразен, социално справедлив 
и икономически жизнеспособен начин, така че чрез задоволяване на настоящите 
потребности  възможността за използването от бъдещите поколения да не бъде 
компрометирано .

Хранителна сигурност: Хранителната сигурност се осъществява, когато всички хора 
по всяко време имат физически, социален и икономически достъп до достатъчно, 
безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни потребности и 
хранителни предпочитания за активен и здравословен живот (World Food Summit, 1996) . 
Многостранната природа на хранителната сигурност включва наличието на храна, 
достъп, стабилност и използване .

Хранителна система: Хранителната система включва всички елементи (среда, 
хора, ресурси, процеси, инфраструктури, институции и т .н .) и дейности, свързани с 
производството, преработката, разпределението, подготовката и консумацията на 
храна, както и ефектите от тези дейности, включително социално-икономически и 
екологични ефекти . 

WFTO: Световната организация за справедлива търговия е глобална мрежа от 
организации за справедлива търговия и сътрудници на WFTO, представляващи 
снабдителната верига за справедлива търговия от производител до търговец на 
дребно . Тя работи в над 70 държави в 5 региона (Африка, Азия, Европа, Латинска 
Америка и Северна Америка и Тихия океан) с избрани глобални и регионални съвети .
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