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an ekološkega dolga bo v Italiji
letos 15. maja. V Sloveniji pa je
že bil 19. aprila. O tem, kaj ta

dan pomeni, pa tudi o drugih
vprašanjih, ki zadevajo varstvo okolja in
narave, smo se pogovorili z Eleonoro
Carone, 17-letno študentko tržaškega
znanstvenega liceja Galilei v Trstu, ki se
že vrsto let udeležuje pobud v okviru Pe-
tkov za prihodnost (Fridays For Future).

Kaj je dan ekološkega dolga?
To je dan, ko kot družba porabimo vse
naravne vire, ki jih imamo na razpolago
na letni ravni. Od tistega dne dalje
torej ustvarjamo ekološki »dolg«. To
pomeni, da uporabljamo naravne vire
že za prihodnje leto. Ta datum se razli-
kuje od države do države. Obstajajo
pa tudi take države, ki sploh nimajo
okoljskega dolga.

Kdaj si se začela zanimati za
okolje?
Za to se zanimam od otroških let. Kas-
neje sem se začela spraševati, kaj lahko
naredim za svoje mesto. Odločilni da-
tum pa je bil 27. september 2019, dan
svetovnega protesta za okolje. Takrat
sem se udeležila shoda za podnebje in
postala članica gibanja Petkov za pri-

hodnost. Takrat sem imela 14 let, v
zadnjem letu in pol pa sem postala še
bolj aktivna.

Se ti zdi, da se mladi zavedajo
problemov varstva okolja?
Morda sem imela srečo, ampak sama
poznam veliko mladih, ki jim je to
vprašanje zelo pri srcu. Letos sem na
naši šoli ustanovila skupino za ekologijo
in podnebje, ki šteje 46 dijakov. Mene
zanimajo zelo konkretne stvari: kako
izboljšati življenje v mestu, v katerem
živim, kako okrepiti javni prevoz, skrbeti
za zelene površine, kako ponovno upo-
rabiti stara prazna poslopja. Seveda
vsi ljudje problemov, povezanih z oko-
ljem, ne razumejo takoj. Nekaterim se
zdi, da gre za nekaj oddaljenega. Jaz
se skušam čim več pogovarjati z dru-
gimi. Ko jim razložiš, za kaj gre, večina
potem razume problem.

Kako pa ocenjuješ delo vlad?
Misliš, da si resnično prizadevajo za
omejitev podnebnih sprememb?
Mislim, da bi lahko storili veliko več.
Pozitivno je sicer to, da se o globalnem
segrevanju v zadnjem času veliko go-
vori. Žal pa veliko stvari ostaja le pri
besedah. Na podnebni konferenci v
Glasgowu COP26 se predstavniki pri-

sotnih držav na koncu niso mogli do-
govoriti za odpoved premogu, pač pa
so se odločili le za postopno zmanjšanje
porabe. Čaka nas še veliko dela. Pod-
nebni shodi so pomembni tudi zato,
da pritiskamo na vlade, naj ukrepajo.

Kaj meniš, da se bo zgodilo v
prihodnosti? Si glede prihodnosti op-
timistična ali pesimistična?
Seveda bi bila zadovoljna, če bi živela
v svetu, ki bi si bolj prizadeval za
varstvo okolja. Sama se vsekakor tru-
dim, da naredim vse, kar je v moji
moči. V naši skupini se ukvarjamo s
konkretnimi vprašanji in predlogi, s
katerimi si želimo izboljšati življenje v
našem mestu.

Kaj misliš, da lahko naredi vsak
posameznik?
Predvsem mislim, da se je pomembno
informirati, biti radovedni. Pomembno
je tudi, da se udeležujemo shodov za
okolje in da smo aktivni v raznih okolje-
varstvenih skupinah. Za mlade je po-
membno tudi, da se zanimajo za to, kar
se dogaja v njihovi okolici, da se vprašajo,
kako izboljšati stanje v šoli, ki jo obisku-
jejo. Prav v prihodnjih dneh bom vod-
stvu liceja Galilei poslala mail s prošnjo
in predlogi za ureditev našega vrta.

Po nakupih ne
hodite lačni
Morda se bo to zdela neumnost, pa
vendar človek, ki hrano kupuje, ko je
lačen, prej kupi nepotrebne izdelke.
Nabavi jih zato, ker se mu zdi, da jih v
tistem trenutku krvavo potrebuje, v
resnici pa jih gleda z lačnimi očmi. Po
nakupih se zato odpravite s polnim
želodcem.

Neporabljene hrane
ne zavrzite
To je na prvi pogled najbolj logično
pravilo, hkrati pa je tisto, ki se ga naj-
manj držimo. Sami moramo storiti vse,
da hrane, ki nas žalostno gleda s polic
hladilnika ne zavržemo. Da uresničimo
ta rezultat moramo seveda kupiti ustre-
zno količino hrane, skuhati primerno
porcijo, ki jo bomo zagotovo vso po-
jedli, predvsem pa uporabiti kanček
fantazije. Ta je v kuhinji ključna: skoraj

vsako vrsto hrane, ki nam ostane, lahko
namreč ponovno uporabimo v najra-
zličnejših receptih. Seveda lahko ne-
katere živilske izdelke zamrznemo. 

Aplikacije proti
potrati hrane
Na pametne telefone si lahko name-
stimo celo vrsto aplikacij, ki so name-
njene boju proti potrati hrane. Med
najbolj znanimi je Too good to go. To
je platforma, na kateri pekarne, trgovine
s prehranskimi izdelki pa tudi resta-
vracije ponujajo odvečno hrano po
znižani ceni, ki jo zložijo v posebne za-
boje. Stranka ob prevzemu ugotovi
natančno vsebino ponujenega zaboj-
čka: prodajalec tako zasluži s hrano, ki
bi jo sicer zavrgel, stranka dobi hrano
po ugodni ceni, ob tem pa je še obema
hvaležen planet Zemlja.

Spoštujte hrano
Naši predniki so kos kruha, ki jim je pa-
del na tla, pobrali in ga poljubili. Vedeli
so, koliko trdega dela se skriva za na
prvi pogled tako enostavnim izdelkom.
Bodite radovedni, pozanimajte se, kako
se pridela hrana, ki jo kupujete in jo
vnašate v svoja usta. Predvsem pa vsak
prehranski artikel spoštujte in uporabite
na čim boljši način, saj je sad trdega
dela človeka in velikega napora našega
že tako preobremenjenega planeta.

#bodidirekten

Ekološki dolg: dovolj
besed, premalo dejanj

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,
Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana,
Veronica, Emil in Nicole

mariodraghi1: Ja, in? Tocca!

matteosalvini_capitano: Grelci, klima, plin, topla voda ...

mariodraghi1: Ooo! Zakaj si sploh še na vladi, če se samo pritožuješ???

matteosalvini_capitano: Ja, glej, na kakšen način je treba služiti ...

giorgiamelonee: Ti lahko svetujem veliko takih ... recimo ... popol-
danskih opravkov ... 

dia.italia: Da slišimo!

uk_borisjohnson: Yes, I’m the gigachad

ursulavonderleyen: Jaz sem prišla prej!

predsednikzelenski: Ja, ok, vse lepo in prav, ma kdaj ga bo konec?

kitajskaofficial: Česa?

ukrajina.ua: -_-

združenedržave: Vedno zadnja izve ... Ali vsaj tako pravi ...

kitajskaofficial: O čem govorita???

D

ansko leto je v Italiji vsak drža-
vljan v povprečju zavrgel kar
64 kilogramov hrane. Podatek

je še grozljivejši, če ga pogledamo
v primerjavi s svetovnimi podatki. V
svetu vsako leto zavržemo kar 920 mili-
jonov ton hrane. Ob svetovnem dnevu
našega planeta vam torej ponujamo ne-
kaj enostavnih pravil, s pomočjo katerih
se boste izognili metanju hrane v smeti.

Kupujte le to,
kar potrebujete
Vsakdo, ki hodi po nakupih, bi moral
pred odhodom v trgovino temeljito
preveriti, kaj ima v domačem hladilniku
in omarah. Po nakupih pojdite le, ko
veste, da vam česa primanjkuje, pri
tem pa seveda ne pozabite na seznam
za »špežo« in se ga striktno držite.

L Kako se
izognemo
potrati hrane




