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MARNOTRAWSTWO

Marnujemy czas, myśląc, że nadejdzie jutro.
Nitya Prakash

 

W!nast"pnych kilku rozdzia#ach postaram si" przenie$% spoj-
rzenie z!katastrofy na rozwi&zania. To trudne, bo obraz, który 
si" maluje, jest do$% ponury. Jedn& z!najbardziej uporczywych 
form oporu stosowanych przez ró'nych zainteresowanych!– od 
przemys#u mi"snego przez ruch organiczny po libera#ów bro-
ni&cych wolnego rynku!– jest zarzucanie oponentów pytaniami 
odwracaj&cymi uwag" od nich samych i!od rzeczowej dyskusji. 
Ró'ne grupy wzywaj& do bezczynno$ci w!sprawie, która jest im 
bliska, twierdz&c, 'e proponowane zmiany znacznie pogorsz& 
spraw". Pytaj&: „Dlaczego ja mam rezygnowa% z!mi"sa, skoro 
nadziani wega(scy ekolodzy lataj& po ca#ym $wiecie prywat-
nymi odrzutowcami? Kogo obchodz& niskie zbiory produktów 
ekologicznych, skoro miliard Chi(czyków 're coraz wi"cej wo-
#owiny? Co z! energetyk& w"glow&, pestycydami, wylesianiem 
i!wyciekami ropy?”.

Oczywi$cie, 'e fajnie jest krytykowa% miliarderów, któ-
rzy, afiszuj&c si" ekologiczn& wra'liwo$ci&, wygl&daj& cz"sto 
na nie$wiadomych w#asnego wk#adu w! emisj" dwutlenku w"-
gla. Gdy niedawno Richard Branson podzieli# si" w! mediach 
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spo#eczno$ciowych przemy$leniami o! zmniejszeniu spo'ycia 
mi"sa dla dobra planety, przypomniano mu, 'e jest szefem linii 
lotniczej, wi"c zostawia jeden z!najwi"kszych $ladów w"glowych 
na Ziemi. Gniew wywo#any tego rodzaju hipokryzj& jest zrozu-
mia#y, ale kto chce prawdziwego post"pu, musi zrozumie%, 'e my-
dlenie oczu w!debacie o!$rodowisku to gra o!sumie zerowej, nie-
zale'nie!od tego, czy Branson jest mato#em, czy nie. 

Je'eli amatorzy mi"sa b"d& nadal zwala% win" na kierowców, 
fani dwóch i!czterech kó#ek!– na amatorów podró'y lotniczych, 
rezydenci biur podró'y! – na elektrownie w"glowe, Ameryka-
nie!– na Chi(czyków, a!Chi(czycy!– na bogaczy, to nic nie uda 
si" zrobi%. Prawda jest taka, 'e   ka'dy ma troch" racji, a!'adna po-
jedyncza zmiana nie zdo#a nas uratowa%. Dzia#ania ograniczone 
do samej 'ywno$ci z!pewno$ci& nie wystarcz&, by powstrzyma% 
katastrof" ekologiczn&, ale s& niezb"dne, by tego dokona%. Tak 
samo jak niezb"dne s& zmiany w! lotnictwie, motoryzacji, ener-
getyce, przemy$le budowlanym i!w! tysi&cu innych dziedzin, ale 
to, czy one zachodz&, czy nie, nie usprawiedliwia braku dzia#a( 
w!sferze 'ywno$ci.

W! debacie o! 'ywno$ci! – oprócz ob#udnych potentatów lot-
niczych!– najcz"$ciej odwracaj& kota ogonem ci, którym dobrze 
z! tematem tego rozdzia#u. Wielu czytelników zdziwi fakt, 'e za-
szli$my tak daleko w! tej ksi&'ce, wcale o!nim nie wspominaj&c. 
Owo zjawisko powoduje ogromny drena' zasobów planety, ale 
tak'e symbolizuje, jak trudna jest zmiana, bo cho% to rzadki przy-
k#ad tematu, co do którego panuje powszechna zgoda, to post"p 
jest tu powolny i!chwiejny. Ju' krótka analiza statystyk pokazuje, 
jak g#"boko zepsuty jest nasz system 'ywno$ciowy, ale pozwala 
te' zrozumie%, jak rozpaczliwie ci"'ko b"dzie nam go ulepszy%.

Cz"sto si" mówi, 'e tam, gdzie jest wola, znajdzie si" i!sposób. 
Tutaj jednak!– mimo 'e wol" deklaruj& prawie wszyscy!– sposo-
bu jako$ nie wida%.
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KARMIMY WYSYPISKA

Pomy$lmy o! wszystkich koszmarnych nast"pstwach rolnictwa, 
które omawiali$my wcze$niej. O!zatrutym powietrzu, umieraj&-
cych oceanach, martwej glebie. O!masowym wymieraniu, spl&-
drowanych lasach i! spalonych ziemiach. Jedynym mo'liwym 
usprawiedliwieniem tego ogromu zniszcze( jest nasza walka 
z!g#odem. Uda#o nam si" rozwin&% wystarczaj&co produktywny 
system 'ywno$ciowy, by utrzyma% przy 'yciu ogromn& popula-
cj". Bez niego do$wiadczyliby$my $mierci na biblijn& skal". Bra-
wo my. Wybaczcie zdewastowan& planet" i!ca#y ten bajzel, ale có' 
by#o robi%? Przecie' nie mogli$my pozwoli%, 'eby ci wszyscy lu-
dzie poumierali z!g#odu.

Tyle 'e jednej trzeciej ca#ej 'ywno$ci, któr& produkujemy, nikt 
nie zjada. Jest po prostu wyrzucana jako niezdatna do spo'ycia. 
To znaczy, 'e   jedna trzecia dewastacji $rodowiska by#a tylko po to, 
'eby zape#ni% kosze na $mieci, na których opró'nianie marnuje-
my jeszcze wi"cej energii.

Taka jest szokuj&ca prawda o!naszym rzekomo wydajnym sys-
temie 'ywno$ciowym. Ponad 30% produkcji (wagowo) i! oko#o 
jedna czwarta wszystkich kalorii trafia do kosza. Odpady te kosz-
tuj& nas bilion dolarów rocznie (kolejny szok) i!s& )ród#em 25% 
wszystkich gazów cieplarnianych zwi&zanych z!rolnictwem. Gdy-
by marnowanie 'ywno$ci by#o krajem (bez w&tpienia dziwacz-
nym), pod wzgl"dem wielko$ci szkód by#by to trzeci na $wiecie 
truciciel $rodowiska po Chinach i!USA.

Nietrudno zrozumie%, dlaczego aktywi$ci wytykaj& palcami 
to nies#ychane marnotrawstwo, chc&c odsun&% win" od w#asnych 
interesów. Gdyby$my nie marnowali 'ywno$ci, w!du'ej mierze 
zrekompensowa#oby to ni'sze plony w! produkcji ekologicznej. 
Gdyby$my przestali wyrzuca% tak du'o produktów, to wp#yw 
mi"sa na $rodowisko by#by znacznie mniejszy. Nie produkuj&c 
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odpadów, potrzebowaliby$my mniej ziemi, mniej nawozów 
i!mniej pestycydów*.

Zawarto$ci& globalnego kosza na $mieci mo'na by z! #atwo-
$ci& nakarmi% wszystkich niedo'ywionych ludzi na $wiecie, k#a-
d&c kres g#odowi, eliminuj&c niedobory sk#adników od'ywczych 
i!obni'aj&c $wiatowe ceny jedzenia, tym samym #agodz&c skutki 
ubóstwa. Dlaczego wi"c, u! licha, nie robimy wi"cej w! tym kie-
runku?

Odpady s& #atwym celem ataku, bo chocia' mówi si", 'e pro-
ducenci i! sprzedawcy 'ywno$ci maj& interes w! zach"caniu do 
marnotrawstwa, to nikt nie prowadzi publicznej kampanii na 
rzecz wzrostu nak#adów na ten cel. Rolnicy nie cierpi& marno-
trawstwa. Konsumenci te'. A! producenci i! sprzedawcy to ju' 
naprawd" go nienawidz&. Zatrudniaj& konsultantów, by znale)% 
sposoby na jego zmniejszenie. Ca#e oddzia#y globalnych korpo-
racji istniej& tylko po to, by zmniejszy% marnotrawstwo o!u#amki 
procenta. A!mimo to nadal wyrzucamy jeden na trzy talerze je-
dzenia i!nie wiemy, jak z!tym sko(czy%. 

Generalnie w! krajach rozwini"tych marnotrawstwo jest 
bardziej domen& konsumentów, a! w! rozwijaj&cych si" wi"cej 
marnuj& producenci 'ywno$ci1. W!krajach bogatych dzi"ki hi-
perwydajnemu, precyzyjnie planowanemu rolnictwu, efektyw-
nej organizacji produkcji 'ywno$ci (lean manufacturing), inte-
ligentnej logistyce i! #a(cuchowi dostaw z!kontrol& temperatury 
#adunku ma#o 'ywno$ci marnuje si", zanim trafi pod dach kon-
sumenta. Ale tam!– ze wzgl"du na niskie ceny, nieodpowiednie 
wielko$ci opakowa( i! kultur" nadmiaru! – wiele zakupionych 
produktów nie zostaje zjedzonych. Wydaje si", 'e im naród staje 
si" bogatszy, tym bardziej marnotrawstwo przesuwa si" na ko-
niec #a(cucha dostaw i!odpowiada za nie konsument. 

* Zarówno mniej rodzajów, jak i!mniej ilo$ciowo.
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Wielu twierdzi, i' ta nadzwyczajna ilo$% odpadów jest naj-
pewniejszym znakiem, 'e nasz system 'ywno$ciowy! – a! by% 
mo'e ca#y system gospodarczy!– jest zepsuty. Zdaniem profeso-
ra Tima Bentona, dyrektora Departamentu Energii, *rodowiska 
i!Zasobów think tanku!Chatham House, problem polega na tym, 
'e od 300 lat wszystkie gospodarki d&'& do wzrostu, który jest 
ekonomiczn& fikcj&. „Jaki jest sens produkowania 'ywno$ci tak 
tanio, 'e ludziom op#aca si" j& wyrzuca%?”! – dodaje, rzucaj&c 
mi"sem. Rozumiem jego zdenerwowanie, bo rozmawia# ze mn& 
po trudnym dniu sp"dzonym w$ród polityków i!decydentów. Po-
prosi# mnie, 'ebym usun&# przekle(stwo na wypadek, gdyby ten 
cytat mia#a przeczyta% jego matka.

NIEGOSPODARNE GOSPODARSTWA

W! krajach rozwijaj&cych si" mniej zaawansowane rolnictwo, 
gorsze systemy przechowywania 'ywno$ci, mniejsza liczba za-
k#adów przetwórczych, trudniejszy klimat i! wi"ksze wyzwania 
transportowe przyczyniaj& si" do marnowania wi"kszej ilo$ci je-
dzenia, zanim dotrze ono do konsumenta. Ró'nice w!nawykach 
zakupowych i!kulinarnych oraz zrozumia#a w$ród biednych lu-
dzi tendencja do wy'szego cenienia 'ywno$ci sprawiaj&, 'e   w!ich 
domach niewiele si" marnuje. Ale nawet tutaj sprawa jest skom-
plikowana, a!suche liczby nie zawsze oddaj& prawdziwy obraz sy-
tuacji. Doktor Megan Blake z!uniwersytetu w!Sheffield prowadzi 
badania nad bezpiecze(stwem 'ywno$ciowym i! sprawiedliwo-
$ci& 'ywno$ciow&. Powiedzia#a mi, 'e sposoby szacowania mar-
notrawstwa 'ywno$ci cz"sto mog& by% myl&ce. Zwykle pomiar 
prowadzi si" oko#o tygodnia, a! nast"pnie ekstrapoluje wyniki, 
by uzyska% obraz d#ugoterminowy, a!metoda ekstrapolacji jest tu 
potencjalnie bardzo niedok#adna. Zdaniem doktor Blake nawet 
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powszechnie wyra'any pogl&d, i' w!bogatych krajach marnuje si" 
'ywno$% w!domu, a!w!biednych!– na polu, opiera si" na tak wielu 
ró'nych przypuszczeniach, 'e nie nale'y go traktowa% dos#ownie.

Sk&d to wiemy? Zgodnie z! tym twierdzeniem gospodar-
stwa w!bogatych krajach wygl&daj& na naprawd" wydajne, 
a! rolnicy z! krajów rozwijaj&cych si" sprawiaj& wra'enie 
jakby nie wiedzieli, co robi&. Ale kiedy 'ywno$% jest klasy-
fikowana jako odpad? Kiedy pozostaje na polu i!wraca do 
gleby? Czy wtedy, gdy karmi si" ni& zwierz"ta?

Podobnie my$li Jonas Cromwell! – naukowiec z! Grantham 
Centre for Sustainable Futures na uniwersytecie w! Sheffield, 
który bada# marnotrawienie 'ywno$ci na szybko rozwijaj&cych 
si" uprawach awokado w!Tanzanii. Wed#ug niego   wiele danych 
liczbowych dotycz&cych wschodz&cych gospodarek mo'e w!rze-
czywisto$ci by% nieprawid#owych ze wzgl"du na nieporozumie-
nia i!ró'nice kulturowe. Pytaj&c go o!to, ile 'ywno$ci marnuje si" 
na znanych mu farmach w!Tanzanii, spodziewa#em si" opowie$ci 
o!powszechnych stratach spowodowanych chorobami i!szkodni-
kami lub niemo'no$ci& zebrania plonów. Tymczasem on przed-
stawi# mi znacznie bardziej zniuansowany obraz sytuacji. „To 
zale'y od rodzaju uprawy. W!przypadku awokado, je$li w!gospo-
darstwie s& nadwy'ki, to rozdziela si" je w$ród s&siadów, jedz& 
je rolnicy lub karmi si" nimi zwierz"ta… Natomiast eksportowe 
odmiany awokado nie s& dobrze znane na lokalnych rynkach 
i!trudno je sprzeda%, wi"c tu mog& si" pojawia% du'e nadwy'ki 
produkcji”.

Przez wiele lat po ich wprowadzeniu w! epoce kolonialnej 
drzewa awokado w!Tanzanii sadzono wy#&cznie po to, 'eby po-
zyska% cie( i!schronienie, a!ich owoców nie uznawano za po'y-
wienie nadaj&ce si" dla ludzi. Nazywano je „mas#em dla psów” 
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i!dopiero kiedy nast&pi#y zmiany kulturowe, zacz"to bardziej je 
ceni%. Ale mniejsze odmiany, tak bardzo cenione w!hipsterskich 
barach USA i!Europy, s& wci&' nieznane lokalnym konsumen-
tom i!nie mo'na ich sprzeda%, nawet gdy obrodz& w!nadmiarze. 
Prawdopodobnie z!czasem i!to si" zmieni, a!odmiany eksportowe 
stan& si" powszechniejsze i!miejscowi zaczn& je je$%. Bior&c pod 
uwag" z#o'one uwarunkowania tylko tej jednej uprawy, wydaje 
si" ma#o prawdopodobne, aby$my zdo#ali w!pe#ni zrozumie% na-
tur" marnotrawienia 'ywno$ci w!rolnictwie na ca#ym $wiecie.

No dobrze, ale dam g#ow", 'e istniej& technologie i!prakty-
ki, które mog& pomóc w!zmniejszeniu ilo$ci odpadów z!gospo-
darstw rolnych w! krajach rozwijaj&cych si", i! w! tej dziedzinie 
prowadzone s& bardzo wa'ne prace. Ich zakres obejmuje wyko-
rzystanie lepszego sprz"tu do zbiorów, dok#adniejsze progno-
zowanie pogody, odporne na choroby gatunki ro$lin, wy'sze 
standardy opieki weterynaryjnej, popraw" sieci transportowych, 
lepsze systemy przechowywania 'ywno$ci i!nowe o$rodki prze-
twórstwa, w!tym wiele t#oczni oleju z!awokado do zagospodaro-
wania nadwy'ek produkcji. Jednym z!celów polityki zrównowa-
'onego rozwoju ONZ jest osi&gni"cie 50-procentowej redukcji 
marnotrawstwa 'ywno$ci przed rokiem 2030, a!wdro'enie wy-
mienionych $rodków na pewno pomo'e w!jego osi&gni"ciu. Nie-
wykluczone, 'e wi"kszym wyzwaniem b"dzie ograniczenie mar-
notrawstwa w!bardziej rozwini"tych krajach i!gospodarkach, bo 
mimo ca#ej naszej technologii, wiedzy i!ch"ci po prostu nie udaje 
nam si" zmieni% przyzwyczaje(.

TRUDNO SIĘ PRZESTAWIĆ

Chocia' w#a$ciwie to nie do ko(ca prawda. Skierowana do 
konsumentów brytyjskich kampania Love Food, Hate Waste, 
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prowadzona przez organizacj" charytatywn& WRAP finanso-
wan& przez rz&d, odnios#a pewien sukces. W! latach 2007–2012 
dzi"ki wieloaspektowym dzia#aniom wspieranym przez kilku 
g#ównych producentów i! sprzedawców detalicznych zmarno-
wano o! 21% mniej 'ywno$ci. Powszechnie uwa'a si", 'e kam-
pania ta by#a udana, poniewa' zyska#a niemal ca#kowite popar-
cie w! bran'y spo'ywczej. Organizacja WRAP zbudowa#a siln& 
i! zmotywowan& koalicj", dzia#aj&c& blisko rz&du, i! cieszy#a si" 
du'& wiarygodno$ci& w$ród firm, g#ównie dlatego, 'e wspó#pra-
cowa#a z!nimi na zasadach partnerstwa, nie próbuj&c narzuca% 
im ogranicze( czy zasad. To model udanej zmiany, na przyk#a-
dzie którego wielu mog#oby si" uczy%.

Oczywi$cie ta kampania mia#a swoje ograniczenia. W!ma#o 
prawdopodobnym wypadku, gdyby podobna akcja zosta#a po-
my$lnie wdro'ona na ca#ym $wiecie, i!tak nie zbli'yliby$my si" do 
osi&gni"cia celu zrównowa'onego rozwoju, czyli redukcji marno-
trawstwa o!50% do 2030 roku. Aby go osi&gn&%, potrzebna jest 
znacznie bardziej radykalna zmiana. Chocia' kampanie wci&' 
skupiaj& si" na korygowaniu zachowa( jednostek, to zmiany, któ-
re przynios&, raczej nie b"d& znacz&ce ani trwa#e. Problem mar-
nowania 'ywno$ci w!krajach rozwini"tych jest g#"boko zakorze-
niony i!nierozerwalnie zwi&zany z!naszym systemem od'ywiania 
i!kultur&. Nie da si" go prosto wyja$ni% niskimi cenami jedzenia.

Profesor David Evans ze School of Economics na uniwersy-
tecie w!Bristolu bada zrównowa'ony rozwój systemów 'ywno-
$ciowych. Jego zdaniem wada wi"kszo$ci debat na temat zmiany 
zachowa( polega na tym, 'e skupiaj& si" na konsumencie, który 
jest tylko wierzcho#kiem góry lodowej. „Wielu dzia#aczy widzi 
problem w!ludziach, twierdz&c, 'e nie maj& oni «w#a$ciwego na-
stawienia», «nie umiej& gotowa%» lub «s& od#&czeni od systemu 
'ywno$ciowego». Ale pod mikroskopem wida% zupe#nie inny 
obraz”. W! opinii profesora Evansa ludzie wcale nie lekcewa'& 
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marnowania 'ywno$ci, przeciwnie!– podchodz& do niego bardzo 
powa'nie, ale maj& te' wiele innych problemów i! priorytetów. 
W#a$nie dlatego marnowanie 'ywno$ci trzeba koniecznie rozwa-
'a% w!szerokim kontek$cie. 

Du'ym problemem jest presja na gotowanie potraw ze 
$wie'ych produktów z!przepisów, w!których cz"$ci sk#ad-
ników si" nie wykorzystuje. Rodzinne posi#ki i! $wie'o$% 
produktów to normalno$%, któr& uznajemy za oczywist&. 
To zasady organizacyjne, które kszta#tuj& system 'ywno-
$ciowy, ale nigdy nie poddaje si" ich bli'szym ogl"dzinom.

Badania profesora Evansa pokazuj&, 'e   poj"cie $wie'o$ci mo'e 
by% niezwykle problematyczne. Chocia' $wie'& 'ywno$% prawie 
powszechnie uwa'a si" za co$ dobrego, pe#nowarto$ciowego i!bar-
dziej naturalnego, to w!rzeczywisto$ci jest inaczej. Wed#ug Evan-
sa $wie'o$% jest „pustym s#owem, któremu przypisuje si" donios#e 
znaczenie”, ale te' )ród#em wielu niezamierzonych konsekwencji, 
w!tym dodatkowego marnotrawstwa 'ywno$ci, nadmiernych na-
k#adów energii na ch#odnie w!#a(cuchu dostaw i!cz"sto fatalnych 
warunków pracy sezonowych pracowników rolnych.

Wnioski p#yn&ce z! wi"kszo$ci bada( profesora Evansa za-
sadniczo podwa'aj& wyobra'enia wielu z!nas na temat tego, jak 
mo'e wygl&da% lepszy system 'ywno$ciowy i!– by% mo'e!– wyja-
$niaj&, dlaczego problem marnowania 'ywno$ci jest tak trudny 
do rozwi&zania. Wiele osób narzekaj&cych na marnotrawienie je-
dzenia, mo'e uzna% niektóre z!rozwi&za( Evansa za skrajnie nie-
smaczne. Jak on sam wyja$nia:

Ludzie nie marnowaliby tak du'o 'ywno$ci, gdyby nie 
by#o presji na przygotowywanie rodzinnych posi#ków ze 
$wie'ych sk#adników. Naprawd" musimy pomy$le% o!tym, 
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jak pogodzi% nasze zwyczaje z!bardziej zrównowa'on& die-
t&. Zmiany s& mo'liwe, ale w!Wielkiej Brytanii nie mamy 
ambicji, 'eby my$le% o!zmianach systemowych, wi"c wra-
camy do naszych zachowa( indywidualnych.

„+ywno$% wygodn&” (czyli przetworzon&) automatycznie po-
t"pia si" jako niezdrow& i!bezwarto$ciow&, a!rodzinne gotowanie, 
wspólne jedzenie i!przyrz&dzanie potraw od zera opiewa jako za-
chowania pozytywne (którym wielokrotnie oddaje si" równie' 
autor tych s#ów). Ale ten drugi rodzaj gotowania znacznie cz"-
$ciej prowadzi do marnowania 'ywno$ci. Jak wyja$ni# mi pro-
fesor Evans, w! rzeczywisto$ci   „osoby, które jedz& mro'on& pizz", 
nie marnuj& 'ywno$ci”. Imperatyw jedzenia „normalnych” rzeczy 
i!po$wi"cania czasu na przygotowanie du'ych, domowych posi#-
ków cz"sto okre$la si" jako co$ moralnie lepszego. Istnieje ogromna 
presja spo#eczna, któr& odczuwaj& zw#aszcza matki, by prowadzi% 
tradycyjn& kuchni", ale to w#a$nie ona jest g#ównym )ród#em mar-
nowania 'ywno$ci w! domach. Wszystkie te „w#a$ciwe” zwyczaje 
'ywieniowe! – czyli jedzenie z! rodzin&, gotowanie dla przyjació# 
albo tworzenie w#asnych przepisów!– skutkuj& wy'szym poziomem 
marnotrawstwa, zarówno w! postaci niewykorzystanych sk#adni-
ków, których nie mo'na kupi% w!odpowiedniej ilo$ci, jak i!w!posta-
ci niezjedzonych resztek, które zostaj& po takim gotowaniu2. 

Nie chodzi o!to, 'e konsumenci si" tym nie przejmuj&. Wr"cz 
przeciwnie, bardzo im zale'y, 'eby nie marnowa% 'ywno$ci. Pra-
wie wszyscy uwa'aj&, 'e marnotrawstwo jest moralnie z#e, nawet 
ci, których nie bardzo obchodzi $rodowisko. Traktowanie marno-
trawstwa 'ywno$ci jako niemoralnej i!nieodpowiedzialnej posta-
wy $wiadczy o!ca#kowitym braku zrozumienia jego rzeczywistych 
przyczyn. Cz"sto wynika z! pragnienia, by zrobi% wszystko, co 
w!naszej mocy, dla rodziny i!przyjació#. Z!potrzeby zapewnienia 
godnego bytu rodzinie, któr& realizuje si", zape#niaj&c spi'arni" 
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i! lodówk" po'ywnym, zdrowym jedzeniem. Z!niepokoju o!bez-
piecze(stwo 'ywno$ciowe i!w!wyniku rozpaczliwej próby nad&-
'enia za spo#ecznymi oczekiwaniami wobec „dobrych rodziców”. 

W!rzeczywisto$ci jedynym sposobem przeciwdzia#ania marno-
trawstwu jest wprowadzenie reform systemowych na du'& skal". 
B"d& one wymaga% zmian w!naszym zachowaniu, ale tak'e w!kon-
wencjach spo#ecznych i! infrastrukturze reguluj&cej zaopatrzenie 
w!'ywno$%. Konieczna mo'e si" te' okaza% rezygnacja z!wielu do-
tychczasowych norm zwi&zanych z!jedzeniem. Gdyby na przyk#ad 
g#ówny posi#ek dnia da#o si" przesun&% z!wieczora na wczesne po-
po#udnie!– tak by by# jedzony w!wi"kszo$ci poza domem, w!miej-
scach pracy, na uczelniach lub w!szko#ach!– to prawie na pewno 
spowodowa#oby to zmniejszenie marnotrawstwa, gdy' du'e pla-
cówki gastronomiczne znacznie lepiej radz& sobie z!zarz&dzaniem 
niewykorzystan& 'ywno$ci& i!ograniczaniem swojego wp#ywu na 
$rodowisko. Zwi"kszy#yby si" równie' mo'liwo$ci poprawy diety, 
bo mo'na by nak#ania% du'e firmy i!instytucje do zmiany dotych-
czasowych praktyk przez poradnictwo, zach"ty i!dotacje.

Tak, wiem, 'e to ponura wizja. Sam od dawna pisz" o! tym, 
jak wa'ne jest wspólne jedzenie, dzielenie si" posi#kami z!bliski-
mi, fetowanie $wi&t oraz chwil rado$ci smakowitymi potrawami, 
i!czuj" zgrzyt, nawo#uj&c do zmian. Ale 'yjemy w! $wiecie, któ-
ry szybko si" przeobra'a, wi"c!– je$li pragniemy post"pu!– sami 
musimy si" zmieni%.

PLASTIKOWA POPULACJA

W!znacznym stopniu do marnowania 'ywno$ci w!krajach rozwi-
ni"tych przyczyniaj& si" opakowania zawieraj&ce nieodpowiedni& 
dla wielu konsumentów ilo$% produktów. Warzywa, zio#a, chleb, 
mi"so i!sa#aty s& cz"sto sprzedawane w!paczkach na tyle du'ych, 
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'e artyku#y te mog#yby wystarczy% na kilka posi#ków, zw#aszcza 
mniejszym rodzinom i!gospodarstwom domowym, przez co  cza-
sem nie da si" unikn&% wyrzucania jedzenia. Chodz&c po prze-
ci"tnym supermarkecie, mo'na odnie$% wra'enie, 'e ka'de go-
spodarstwo domowe w!Wielkiej Brytanii sk#ada si" z!nuklearnej 
rodziny posiadaj&cej dwoje koma cztery dziecka oraz pó# psa, ale 
wspó#czesna rzeczywisto$% jest zupe#nie inna. Niemal 15% gospo-
darstw domowych w!Wielkiej Brytanii tworz& pojedynczy rodzice 
z!dzie%mi, a!kolejne 30% to osoby mieszkaj&ce samotnie, zatem 
wi"kszo$% obecnie dost"pnych rozmiarów opakowa( jest ca#ko-
wicie nieodpowiednia   dla znacznej cz"$ci kupuj&cych. Oczywi-
$cie wielu komentatorów wywnioskuje z! tego, 'e prawdziwym 
problemem jest generalnie sprzeda' 'ywno$ci w!opakowaniach, 
zacznie snu% opowie$% o!czasach, gdy wszystko kupowa#o si" lu-
zem u!zaprzyja)nionych badylarzy i!rze)ników*.

Plastikowe opakowania jednorazowego u'ytku, w! których 
obecnie sprzedaje si" wi"kszo$% owoców, warzyw i!mi"sa, sta#y 
si" symbolem naszego ekologicznego marnotrawstwa. Zanie-
czyszczenie oceanów plastikowymi odpadami!– którego skutki 
tak dobitnie pokazuje serial telewizyjny Davida Attenborough 
B!"kitna planeta!– jest haniebn& plam& w!historii ludzko$ci. Ale 
na fali zbiorowych emocji forsuje si" czasem rozwi&zania, któ-
re wcale nie musz& by% idealne. W!obecnych czasach sugestia, 
'e tworzywa sztuczne to wcale niekoniecznie najgorsze dzie-
#o szatana, jest dla obro(ców $rodowiska $wi"tokradztwem, co 
ma pewne niepokoj&ce implikacje. A!najbardziej niepokoi fakt, 
'e ten antyplastikowy sentyment próbowa#o wykorzysta% wiele 
du'ych firm, cz"sto nie zastanawiaj&c si" nad tym, czy post"puj& 
w#a$ciwie.

* Cho% podejrzewam, 'e jestem starszy od wielu czytelników, to nie pami"tam 
takiego $wiata. Je$li jednak kiedykolwiek istnia#, to za#o'" si", 'e sko(czy# si" 
z!jakiego$ powodu.
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Je$li ilo$% zu'ywanego przez nas plastiku przestanie by% 
wska)nikiem, a! stanie si" celem!– podobnie jak w!wielu kwe-
stiach, które ju' omawia#em! – to prawdopodobnie sprowadzi 
nas to na manowce. Chocia' to prawda, 'e rozpaczliwie potrze-
bujemy ograniczy% nadmiar odpadów z! tworzyw sztucznych, 
to!z!wielu powodów $wiat bez plastiku mo'e wcale nie by% ide-
alny z!punktu widzenia ochrony $rodowiska. Doktor Christian 
Reynolds z!uniwersytetu w!Sheffield bada wp#yw spo'ycia 'yw-
no$ci na $rodowisko. By# te' konsultantem technicznym WRAP. 
Powiedzia# mi, 'e niektóre opakowania plastikowe! – wbrew 
powszechnemu przekonaniu!– mog& dzia#a% na korzy$% zrów-
nowa'onego rozwoju, cz"sto wyd#u'aj&c okres przydatno$ci do 
spo'ycia produktów o!ca#e tygodnie. Bywa, 'e oddzia#ywanie na 
$rodowisko nadwy'ki odpadów 'ywno$ciowych, które powstaj& 
w!wyniku pozbycia si" opakowa(, jest wi"ksze od wp#ywu, któ-
ry wywar#by wykorzystany plastik. W!tej sprawie nie ma jednak 
zupe#nej jasno$ci. 

W! tej chwili dost"pne dane nie daj& nam ostatecznego 
obrazu sytuacji, ale wiemy, 'e rezygnacja z! opakowa( 
mo'e prowadzi% do zwi"kszenia ilo$ci odpadów spo'yw-
czych i! ich niekorzystnego wp#ywu na $rodowisko. Cz"-
sto osoby mieszkaj&ce samotnie i!mniejsze rodziny nie 
s& w!stanie zje$% ca#ego bochenka chleba o!standardowej 
wielko$ci lub paczki bekonu, zanim te si" zepsuj&. Pomóc 
mog& opakowania zawieraj&ce mniejsze porcje, ale cz"sto 
maj& one wi"cej plastiku. A!zatem 'eby zminimalizowa% 
marnotrawstwo, trzeba znale)% równowag" i!optymalne 
proporcje.

Ponadto próba obj"cia zakazem wszelkich tworzyw sztucz-
nych odbi#aby si" nie tylko na opakowaniach trafiaj&cych na 
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pó#ki supermarketów. Du'a cz"$% plastiku wykorzystywanego 
w! produkcji 'ywno$ci jest niewidoczna dla konsumentów, ale 
potencjalnie korzystna dla $rodowiska. Profesor Tony Ryan! – 
specjalista od chemii polimerów i! obecny dyrektor Grantham 
Centre for Sustainable Futures!– powiedzia# mi, 'e plastik jest 
wykorzystywany na wszystkich poziomach systemu 'ywno$cio-
wego i!w!wi"kszo$ci pozostaje niewidoczny dla konsumentów 
'ywno$ci. Tunele foliowe, opakowania nasion i!worki na nawozy 
s& wykonane z!tworzyw sztucznych, które cz"sto mog& mie% po-
zytywny wp#yw na $rodowisko, zw#aszcza je$li chodzi o!zu'ycie 
wody. Profesor Ryan stwierdzi#, 'e „pomidory uprawiane pod 
go#ym niebem zu'ywaj& nawet dziesi"ciokrotnie wi"cej wody 
ni' te hodowane pod plastikiem. Emisje gazów cieplarnianych 
z! transportu $wie'ych ryb w! skrzynkach plastikowych, je$li te 
poddaje si" recyklingowi, s& o!po#ow" mniejsze ni' przy trans-
porcie w!kartonach”.

Nadu'ywanie jednorazowych opakowa( plastikowych zde-
cydowanie jest problemem, ale cz"sto alternatywy, które maj& 
stanowi% rozwi&zanie, s& niewiele lepsze, a! czasami znacznie 
gorsze od tworzyw sztucznych. Niektóre z!najlepszych rozwi&-
za( zak#adaj& zmian" sposobu u'ytkowania plastików. Zdaniem 
profesora Ryana obecny system odzyskiwania zu'ytych jednora-
zówek jest tragiczny: „wszystkim uczestnikom #a(cucha dostaw 
taniej i! #atwiej jest za ka'dym razem si"ga% po nowy kubeczek, 
woreczek, s#omk" czy torb", a!marketing masowo wciska nam 
zielony kit”.

Profesor Ryan zaskoczy# mnie, mówi&c, 'e szk#o jest cz"-
sto fataln& alternatyw& dla plastiku, nawet jednorazowego, bo 
nie uwzgl"dnia si" kosztów jego utylizacji. Wyja$ni# mi te', 
'e w! wielu typach popularnych butelek plastikowych „pro-
dukowanych z! ro$lin” tylko oko#o 30% materia#u mo'e mie% 
pochodzenie ro$linne. Te rzekomo bardziej zrównowa'one 
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opakowania s& wykonane z!tworzywa PET, czyli politereftala-
nu etylenu, a! tylko cz"$% etylenow& da si" wyprodukowa% ze 
)róde# ro$linnych.

Rozwi&zania, które naprawd" mog#yby pozytywnie wp#yn&% 
na $rodowisko!– a!nie tylko poprawia% samopoczucie zamo'nym 
konsumentom!– s& cz"sto hamowane przez rynek. Jak wyja$nia 
profesor Ryan:

Niemiecki PET, trwalszy i! przeznaczony do recyklingu, 
jest znacznie lepszym rozwi&zaniem. Wykonane z! niego 
butelki trzeba jednak my% i!zbiera%, co podbija ceny, wi"c 
bran'a mocno si" temu sprzeciwia. Wielcy producenci na-
pojów bezalkoholowych postarali si", by zapobiec wpro-
wadzeniu butelek PET wielokrotnego u'ytku, wysuwaj&c 
twierdzenie, 'e ludzie do nich sikaj&, a!z#ogów mocznika 
nie da si" usun&% przez mycie w!niskich temperaturach. 
Grupy interesów b"d& si"ga% po ró'ne wymówki, 'eby tyl-
ko nie zwi"kszy% swoich kosztów.

Konsumentów wp"dza si" w! poczucie winy w! zwi&zku 
z! plastikiem. Mo'na kupi% poradniki o! tym, jak uwolni% si" 
od plastiku, nadmiarowe opakowania s& zawzi"cie pi"tnowane 
w!mediach spo#eczno$ciowych, a!ka'dy, kto ma czelno$% u'y% 
jednorazowej s#omki, spotyka si" z! tak& reakcj&, jakby kopn&# 
bezbronn& foczk". Emocjonalne zaanga'owanie opinii publicz-
nej w!kwesti" plastiku mo'e by% dobre, je$li buduje $wiadomo$% 
w!kwestiach $rodowiska, ale nie pozwólmy, by zaw#adn"li tym 
problemem osobnicy, którzy nie widz& ogólnego obrazu sy-
tuacji. Walka z!plastikiem w!oceanach jest wa'na, ale!– z!dru-
giej strony!– racjonalnie stosuj&c tworzywa sztuczne, mo'emy 
zmniejszy% ogólny wp#yw naszego systemu 'ywno$ciowego na 
$rodowisko.
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Czy tworzywa sztuczne s& wi"kszym problemem ni' odpady 
'ywno$ciowe? Czy s& gro)niejsze od niedoboru wody i!zuba-
'ania gruntów? Jak eliminacja plastiku wp#ynie na osoby nie-
pe#nosprawne lub starsze, które nie mog& przygotowa% sobie 
jedzenia ze $wie'ych produktów, wi"c te gotowe w!opakowa-
niach cz"sto ratuj& im skór"? Gdy tylko jaki$ produkt w!du'ym 
opakowaniu!– na przyk#ad obrana pomara(cza albo pokrojony 
kalafior!– trafia pod medialny pr"gierz, jednocze$nie odzywa 
si" chór (w!du'ej mierze ignorowanych) obro(ców osób nie-
pe#nosprawych, który próbuje zwi"kszy% spo#eczn& $wiado-
mo$% znaczenia takich produktów dla ich niezale'no$ci. Przy-
pomina, 'e nie ka'dy mo'e obra% sobie pomara(cz", a!wielu 
ludzi nie jest w!stanie pos#ugiwa% si" kuchennym no'em. Czy 
powinni$my utrudnia% 'ycie innym, 'eby poprawi% sobie sa-
mopoczucie? 

Aktywi$ci w!Wielkiej Brytanii domagaj& si" usuni"cia plasti-
kowych opakowa( 'ywno$ci z! supermarketów i!uwolnienia od 
plastiku mniejszych sklepów. Jest to chwalebny cel, ale w!prak-
tyce mo'e oznacza% po prostu konieczno$% wyjmowania towaru 
z!opakowa( transportowych w!sklepie, przed wy#o'eniem go na 
pó#ki. Taki system 'ywno$ciowy chcia#oby widzie% wielu ludzi, 
ale przesuwa on tylko odpady w!gór" #a(cucha dostaw, sprawia, 
'e wi"cej produktów psuje si" w!sklepie, a!opakowania wyrzuca 
si" tak, 'eby konsument tego nie widzia#. Taki system zmniejszy 
jedynie nasze poczucie winy, ale raczej nie przyniesie post"pu, 
którego potrzebujemy. 

Prze#omowych rozwi&za( problemu zanieczyszczenia pla-
stikiem nie przynios& te' ca#kowite zakazy ani masowe zawsty-
dzanie wszystkich, którzy pij& przez s#omk". Prawdziw& zmian" 
dadz& nam po#&czone systemy recyklingu, lepsze gospodaro-
wanie odpadami, ujawnianie serwowanej przez korporacje zie-
lonej $ciemy i! lepsze zrozumienie subtelnych ró'nic pomi"dzy 
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najlepszymi sposobami post"powania. W! Wielkiej Brytanii 
zbiórk" domowych odpadów z! tworzyw sztucznych prowadzi 
si" ró'nymi metodami w!zale'no$ci od regionu, przez co   pro-
ducenci nie bardzo maj& szans" zorientowa% si", która najlepiej 
minimalizuje ich wp#yw na przyrod". Has#o „nic na wysypisko” 
niewiele znaczy, je$li wszystko, co wyrzucamy, zostaje spalone. 
Odpady kompostowalne s& w! porz&dku tylko wtedy, gdy fak-
tycznie zostaj& wykorzystane jako kompost. Najwi"kszy wp#yw 
wywierany na $rodowisko przez opakowania nie wynika z!wy-
borów konsumenta, ale ze sposobu gospodarowania odpadami 
na ca#ym $wiecie. I!w#a$nie na tym!– nudnym, ma#o efektow-
nym i!w!du'ej mierze ukrytym!– polu powinni$my toczy% nasz& 
bitw".

Ca#kowicie eliminuj&c tworzywa sztuczne, pozbyliby$my si" 
narz"dzia, które w!wielu wypadkach pomaga zmniejszy% nega-
tywny wp#yw 'ywno$ci na $rodowisko. Ukatrupiliby$my rów-
nie' rynek da( gotowych, które znacznie poprawiaj& jako$% 'ycia 
i!daj& niezale'no$% wielu ludziom, niesprawiedliwie karz&c tych, 
którzy maj& do wyboru mniej opcji ni' reszta z!nas. Nie mówi", 
'e mamy da% zielone $wiat#o wszystkiemu, co plastikowe, ale 
rozró'niajmy pretensje klasy $redniej od racjonalnych d&'e( do 
stworzenia lepszego $wiata. Tworzywa sztuczne sta#y si" symbo-
lem wszystkiego, co jest nie tak z!konsumpcjonizmem, ale kto 
wie, czy nie tylko dlatego, 'e te naprawd" przera'aj&ce potwory 
s& w!du'ej mierze niewidoczne. Je$li skupimy si" tylko na tych 
zagro'eniach, które mamy w!polu widzenia, to mo'emy pozosta% 
$lepi na prawdziwe niebezpiecze(stwa.

Zbyt wiele problemów, które s& przedstawiane jako kwestie 
indywidualnego wyboru, wymaga w! rzeczywisto$ci szerokiej 
zmiany systemowej. Nie oznacza to, 'e indywidualne zaanga'o-
wanie jest niewa'ne. Niech"% do marnowania 'ywno$ci stanowi 
jeden z! fundamentalnych elementów cz#owiecze(stwa. Oceany 
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zanieczyszczone plastikiem to wstyd! Je$li skutecznie zagospo-
darujemy to uczucie, mo'e ono zadzia#a% jak katalizator, prowa-
dz&c do szerszej zmiany systemowej. Zmotywowani konsumenci 
mog& skutecznie domaga% si" zmiany systemu na doskonalszy 
i!zawalczy% o!lepszy $wiat. Musimy tylko mie% pewno$%, 'e wal-
czymy o!takie zmiany, które przynios& nam prawdziwy post"p.
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