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vEZETői össZEfOGLALó 

Az „európa 2020” elnevezésű stratégiájának részeként illetve a hét „Zászlóshajó kezdeményezésének” (‚Flagship Initiative‘) 
egyikeként az európai Unió kiemelt prioritásként kezeli az „erőforrás Hatékony európa Útitervét” (‚Roadmap to a Resource 
efficient europe‘), mely a növekedés fellendítését valamint új munkahelyek létrehozását tűzi ki célul a gazdasági válság és a 
természeti erőforrások gyors ütemű kimerítésének időszakában.  

ezek a politikai célkitűzések azonban összetűzésbe kerülnek a gazdasági növekedés alapját képező magas szintű fogyasztás 
kielégítésének igényével. Ráadásul az olyan párhuzamos fejlesztési stratégiák, mint pl. a biomassza ipari jellegű hasznosítá-
sának támogatása (melyet megtévesztő módon biogazdaságnak hívnak – pl. a bioüzemanyag termelés helyesebben inkább 
agroüzemanyag termelés) még inkább felgyorsítja a természeti erőforrások pusztítását, mert energiaforrás céljára és egyéb 
igények kielégítésére kívánja felhasználni a haszonnövényeket és a faanyagokat. Ráadásul az európai Unió elégtelen hulladék 
szabályozása miatt továbbra is hasznos anyagok kerülnek feleslegesen a hulladékégetőkbe és szeméttelepekre, ahogy a hát-
ralévő oldalakon ez a jelentés is bemutatja.  

európa a határain kívülről származó anyagokra támaszkodik – és ez fenntarthatatlan. ez a tanulmány három különböző alap-
anyag – a lítium, az alumínium, és a pamut – példáján keresztül szemlélteti, hogy lineáris fogyasztási mintázataink (kiterme-
lés, gyártás, használat és a hulladék eltávolítása) nemcsak súlyos negatív társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat okoz-
nak, de felelősek a munkahelyteremtés és a globális erőforrás biztonság megteremtésének elvesztegetett lehetőségeiért is.  

De ennek nem kell így lennie. Például, az alumínium folyamatosan újrahasznosítható, anélkül, hogy elvesztené értékes  
tulajdonságait. Az egész európára érvényes, törvényileg kötelezően előírt magas szelektív gyűjtési ráta elérhető lenne az 
újrahasznosítási infrastruktúrába történő beruházás révén, és ez lehetővé tenné majdnem teljesen a „Nulla Hulladék” elv 
érvényesítését, a széleskörű újrahasznosítását és a fogyasztás csökkentését.  

A lítiumot olyan elektronikai eszközök akkumulátoraiban használják, mint pl. a laptopok, elektromos autók, vagy egyéb áram-
tároló eszközök, és ellentétben az alumíniummal, extrém alacsony újrahasznosítási ráta jellemzi szerte európában. törvényi-
leg meghatározott standardok és ezek erőteljes állami érvényesítése sokkal magasabb összegyűjtési arányt eredményezne 
és biztosítaná, hogy az elektronikai áruk tervezése és gyártása során elvárás legyen a végtelen számú felújítás és alkatrész-
pótlás lehetősége és az, hogy a termék ne tartalmazzon többszörösen veszélyes anyagokat.  

A pamuttextília előállítása olyan súlyos környezeti hatásokat okoz, mint például a gyapotföldek öntözéséhez szükséges helyi 
vízforrások kimerítése. Ráadásul sok nagynevű ruházati márka kínálatában is felbukkantak már olyan ruhadarabok, melyeket 
embertelen körülmények között dolgozó kizsákmányolt munkavállalókkal készítettek. Az újrahasznosítás illetve az újra történő 
felhasználás, valamint legfőképpen a fogyasztás csökkentése radikálisan csökkentheti a hulladékégetőkbe és a hulladéklera-
kókba kerülő pamutanyagok mennyiségét európában.  

Mivel európa a legnagyobb egy főre jutó nettó természeti erőforrás importőr a világon, integrált megoldást kell találnia  
fogyasztásának csökkentésére. Az európai országoknak fenntartható erőforrás hatékonysági intézkedésekre van szüksége, 
mert ezek által lehet elkerülni a nyersanyagok iránti függőséget növelő technológiák, folyamatok és struktúrák csapdáit. 
Ilyenek pl. az ártalmas bányászati technológiák révén kitermelt fémek, a magas növényvédőszer használattal megtermelt 
növények, és hasonlóan kerülendő a földzsákmányolások és a vízforrások kisajátításának gyakorlata is.  

Az európai Unió nemrégiben kifejezte politikai elkötelezettségét a jelenlegi fogyasztási szint biztosításához a beszállítói lán-
cok teljes hosszán keresztül felhasznált föld, anyag, víz illetve szén- és szénhidrogén származék mérése iránt. viszont eddig 
kevés tényleges lépés történt a politika szintjén ennek az elköteleződésnek a bevezetésére és végrehajtására az európai 
Unióban. ennek az inaktivitásnak a megváltoztatása érdekében a környezetvédelmi mozgalomnak alulról felfelé irányuló civil 
akciók révén mozgósítani kell a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat, fogyasztókat, munkásokat, tervezőmérnököket és 
fiatalokat annak érdekében, hogy közösen követeljük a szükséges rendszerszintű változásokat, mely megállíthatják a bolygó 
természeti erőforrásainak lassú kimerítését, hiszen mindannyiunk sorsa ettől függ.
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ez a tanulmány három olyan alapanyag – a lítium, az alumínium, és a gyapot, illetve az ebből előállított pamut – használatát 
mutatja be, mely főleg import útján kerül az európai piacokra. ennek a három árucikknek a ki- illetve megtermelése, gyártási 
folyamatai illetve a hulladék eltávolítása jelentős káros környezeti és társadalmi hatásokkal jár, és ezek főleg az exportáló  
országokban jelentkeznek. A textiláruk és ruhaneműk előállításához szükséges gyapot termesztése kimeríti a vízforrásokat, 
és a pamut előállítása során gyakran sérülnek az alapvetői munkavállalói jogok is. Az olyan ércek és fémek bányászata és 
feldolgozása, mint például a bauxit (melyből az alumíniumot állítják elő) és a lítium szintén extrém környezeti következmé-
nyekkel jár, főleg a víz-, és az energiahasználat, illetve a szennyezés miatt. A bányászatot is gyakran kapcsolatban hozzák az 
emberi jogok megsértésével.  

A szelektív gyűjtés, az újrahasznosítás és az újbóli használat lehetőségeit tekintve az alumínium kiváló példát szolgáltat arra 
vonatkozóan, hogy egyes nyersanyagok végtelenül újrahasznosíthatók anélkül, hogy elveszítenék alapvető tulajdonságaikat, 
feltéve, hogy a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll. ezzel szöges ellentétben áll a lítium esete, melynek az össze-
gyűjtési szintje jelenleg nagyon alacsony, annak ellenére, hogy egyre növekvő mértékben használják elektronikus eszközök 
akkumulátoraiban, elektromos áram tárolására szolgáló eszközökben, elektromos járművekben. Így ezen a téren nagyok a 
kihasználatlan lehetőségek. Figyelembe véve, hogy a gyapot termesztése milyen pusztító hatást gyakorol a víz erőforrásokra, 
a textíliák és a ruhaneműk újrahasznosításának és újra történő használatának elsőrangú fontosságot kell tulajdonítani.  

Az erőforrás hatékonyság növelésének igényére válaszul a kommunális hulladékban található alapvető anyagokra (műanyag, 
fém, papír és üveg) vonatkozóan az eU kötelező, súly alapján meghatározott 50 %-os újrahasznosítási ráta teljesítését tűzte ki 
célul 2020-ra1. ez a kötelező célszám fontos előrelépés a kommunális hulladék újrahasznosítási rátájának javítása terén, de 
ez csak egy általános célkitűzés, és az egyedi anyagokra illetve a szektorokra vonatkozóan hiányoznak a megfelelő célkitű-
zések. A jelenlegi szabályozás drasztikus javítására van szükség, mégpedig a hulladékképződéssel járó fogyasztás csökken-
tése, illetve az anyagok újbóli felhasználásának ösztönzése terén, magasabb célszámok meghatározása és új intézkedések 
bevezetése révén. Átlagosan a kommunális hulladék 60 %-a még mindig a hulladéklerakókban vagy a hulladékégetőkben 
végzi az európai Unióban. 

A huLLAdÉK KEZELÉsÉTőL A vALódi 
ERőfORRás hATÉKOnYsáG fELÉ
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összes 
kommunális 

hullAdék
kg/fő 

kezelt 
kommunális 

hullAdék 
kg/fő 

kezelt kommunális hullAdék % 

hulladék 
lerakó

hulladék 
égető

Újra-hasz-
nosítás

komposztált 
hulladék

eu27  502 486 38 22 25 15
belgium  466 434 1 37 40 22
bulgária  410 404 100 - - -
Cseh köztársaság  317 303 68 16 14 2
dánia  673 673 3 54 23 19
németország  583 583 0 38 45 17
észtország  311 261 77 - 14 9
írország  636 586 57 4 35 4
görögország  457 457 82 - 17 1
spanyolország  535 535 58 9 15 18
franciaország  532 532 31 34 18 17
olaszország  531 502 51 15 21 13
Ciprus  760 760 80 - 16 4
lettország  304 304 91 - 9 1
litvánia  381 348 94 0 4 2
luxemburg  678 678 18 35 26 20
magyarország  413 413 69 10 18 4
málta  591 562 86 - 7 6
hollandia  595 499 0 39 33 28
ausztria  591 591 1 30 30 40
lengyelország  315 263 73 1 18 8
Portugália  514 514 62 19 12 7
románia  365 294 99 - 1 0
szlovénia  422 471 58 1 39 2
szlovákia  333 322 81 10 4 5
finnország  470 470 45 22 20 13
svédország  465 460 1 49 36 14
egyesült királyság  521 518 49 12 25 14
izland  572 531 73 11 14 2
norvégia  469 462 6 51 27 16
svájc  707 708 - 50 34 17
horvátország  369 363 96 - 3 1
törökország  407 343 99 - - 1

1. ábra: a kommunális hulladék mennyisége és kezelése az eu27 tagországokban 2010-ben 2

„Útiterv Az erőforrás hAtékony európA felé”  

Az európai bizottság által 2011-ben megjelentetett „Útiterv az erőforrás Hatékony európa felé”3 egyike annak a hét Zászlóshajó 
kezdeményezésnek, melyek az európa 2020 stratégia részét képezik. Az Útiterv a fenntarthatatlan fogyasztást nevezi meg az 
ásványi anyagok, fémek, és energiaforrások szűkösségének, a biodiverzitás (az élővilág sokféleségének) csökkenésének, és 
a klímaváltozásnak4. Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy évente 2,7 milliárd tonna hulladék keletkezik, és ebből 98 millió 
tonna veszélyes hulladék5.  

Az Útiterv világosan rámutat arra, hogy erős jogszabályokra van szükség az erőforrás hatékonyság érvényre juttatásához, mivel 
egy főre vetítve európa a legnagyobb természeti erőforrás importőr a világon6. ez függő helyzetet is jelent, hiszen fogyasztási 
mintázatának fenntartásához az ásványok, fémek, energia, élelmiszerek, tüzelőanyagok, növényi rostok folyamatos biztosítá-
sára van szükség. Az európai bizottság dokumentuma leszögezi, hogy a világ fő élővilág-rendszereinek 60 %-a, melyek ezeket 
a természeti erőforrásokat megtermelik, már legyengült. 2050-re két bolygóra lenne szükségünk a jelenlegi túlzott fogyasztási 
szintünk fenntartásához.7 Mindazonáltal, ellentétben ezekkel a célokkal, a bizottság szabadkereskedelmi politikát is folytat, 
és kutatja annak a lehetőségét, hogyan férhetne jobban hozzá a fejlődő országok természeti erőforrásaihoz.8



A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő használata révén | 6

A ‘zöld Gazdaság’ koncepciója nem helyettesíti a robusztus és megbízható megoldásokat  

Az Útitervből hiányoznak az olyan robusztus és megbízható, a fogyasztás csökkentésére irányuló megoldások, mint a fenn-
tartható energia-, kereskedelmi és befektetési politikák, melyek csökkentenék európának a bolygó természeti környezetére 
gyakorolt negatív hatását. ehelyett az Útiterv a lehetőségeket a „Zöld Gazdaság megvalósítása felé irányuló átmenet iránti 
világszerte megnyilvánuló erőfeszítések kontextusában” 9 látja, és az eU ezt a koncepciót erőltette a 2012 júniusában lebo-
nyolított „Rio + 20” konferencián is.10  

Az Útiterv a „természeti tőkére” fókuszál, és azzal érvel, hogy az „ökoszisztéma szolgáltatások” által nyújtott természeti erő-
forrásoknak – a termőföldnek, levegőnek, vizeknek és tengereknek – gazdasági értéke van, mely megóvja ezeket az erőforrá-
sokat a kimeréstől és a szennyezéstől.11 ez a gazdasági megközelítés nem helyettesíti a valódi szabályozást, mely pontosan 
körülírja és meghatározza az erőforrások használatát és forgalomba hozását, illetve erőforrás-barát gyártási eljárásokat ír elő.   

Az eU „Zöld Gazdaság” koncepciója kapcsolódik egyes tagállamok azon erőfeszítéseihez, melyek az eU ipari biotechno-
lógiában meglévő versenyelőnyére alapozva egy olyan „biogazdaság” fejlesztését kívánják megvalósítani, mely a fosszilis 
tüzelőanyagokról egy biomassza alapú gazdaságra történő áttérést céloz meg.12 ezek a fejlesztések ellentétesek az erőforrás 
Hatékony európa célkitűzéseivel, és további földzsákmányolások, erdőirtások, és fokozott CO2 kibocsátás kockázatát hor-
dozzák előre megjósolhatatlan nagyságrendben, mivel a fokozott takarmány, üzemanyag és növényi rostok iránti kereslet a 
termények és a faáruk növekvő importját eredményezi majd.

Illusztrációképpen a „biogazdaság” fejlesztésével kapcsolatban idézzük a bizottságot: 
„A termelés felfuttatása és az erdészeti nyersanyagok biztosítása érdekében új birtokokra van szükség. 
Az erdők a jövőben egyre erőteljesebb faáru-, energia- és rosttermelés iránti igénynek lesznek alárendelve.” 13  

ez összhangban van az európai bizottság „Zöld Gazdasággal” kapcsolatos korábbi kijelentéseivel:
„A „Zöld Gazdaság” számára valószínűleg egyre fontosabbá válnak az erdők, mivel ezek forrásokat szolgáltatnak új 
anyagokhoz, pl. a növényi alapú műanyagokhoz, illetve a megújuló energiastratégiákhoz is.” 14

ezek a stratégiák ellentétben állnak az Útitervvel, mely a biodiverzitás megvédése mellett áll ki. Ráadásul a fémek és ás-
ványok importjának következményeivel nem foglalkozik az Útiterv, annak ellenére, hogy a termékek teljes életciklusának  
hatásvizsgálatára pillantva kiderül, hogy a más kontinensről származó import óriási hatást gyakorol a környezetre (csak ép-
pen nem európában). A járművek, elektronikai termékek, akkumulátorok és egyéb fogyasztói árucikkek terén megjelenő, 
egyre jelentősebbé váló új technológiák pedig növekvő keresletet támasztanak olyan „high-tech” fémek és ásványok kínálata 
iránt, mint pl. a lítium.15

Az erőforrás használat mérése  

2012 májusában az európai Parlament elsöprő támogatással fogadta európa erőforrás használatának (pl. föld, víz, anyagok  
illetve karbon – azaz szén- és szénhidrogén-származék) mérését. ez egy fontos lépést jelent a nagyobb erőforrás hatékonyság 
irányába és elismeri ennek fontosságát az „európa 2020” gazdasági stratégián belül.16 Az európai Uniós erőforrás használatra 
vonatkozó szabályoknak és célszámoknak csökkenteniük kell a bolygó természeti erőforrásaira nehezedő nyomást és új 
munkahelyeket kell teremteniük. több mint félmillió új állást lehetne teremteni a tagországok újrahasznosítással foglalkozó 
szektorában, ha az összes tagország annyi anyagot hasznosítana újra, mint az ezen a területen legjobb eredményeket 
felmutató tagországok.17 A közakarat támogatása is adott: tízből kilenc európai állampolgár hisz abban, hogy európa erőforrás 
használatát még hatékonyabbá lehetne tenni.18 
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Európában a használt lítium túlnyomó része hulladékégetőkben vagy 
hulladéklerakókban végzi, a nagyon alacsony összegyűjtési aránynak és a 
hézagos hulladékszabályozásnak köszönhetően.

A lítium (Li) a legkönnyebb fém a Földön, és nagy hatékonysággal alakítja át a kémiai energiát elektromos energiává.19 Az 
elemzők szerint a jövő energiatárolási rendszereit tekintve a lítium-ionos (Li-ion) elemek és akkumulátorok bírnak a legna-
gyobb potenciállal.20 Már jelenleg is nagy a lítium iránti kereslet, különösen az újratölthető lítium-ionos akkumulátorok21 
gyártásához, melyeket olyan elektronikai cikkekben használnak, mint pl. a mobiltelefonok, különböző energiatároló eszközök 
és (hibrid) elektromos autók.22

A könnyen hozzáférhető, magas minőségű lítiumkészletek néhány dél-amerikai országban találhatók, elsősorban bolíviában 
és Chilében. bolívia ipari mértékben még nem exportál lítiumot.

A lítium Gyűjtése és ÚjrAhAsznosításA  

Az európai Unióban az egy főre jutó elektronikai hulladék mennyisége átlagosan 24kg évente, mely tartalmazza a ,high-tech‘ 
ipar által felhasznált lítiumot is.24 A szelektíven összegyűjtött lítium-ionos akkumulátorok becsült mennyisége 2010-ben 
1,289 tonna volt az eU-ban, és ezzel párhuzamosan 297 tonna nem újratölthető lítium elemet gyűjtöttek össze.25 ez a piacra 
kerülő lítium-ionos akkumulátorok kb. 5 %-a, az újrahasznosítással foglalkozó belga Umicore26 cég szerint. Németország, 
Franciaország, belgium és Hollandia rendelkezik a legjobb mutatókkal az elemek gyűjtése terén, ideértve nem újratölthető 
lítium elemeket és az újratölthető lítium-ionos akkumulátorokat egyaránt.27 De még ezekben az országokban is nagyon ala-
csony az összegyűjtési arány, mint ez a 3. ábrán is látható.   

Az eU-ban vannak érvényben lévő szabályok az elemek szelektív gyűjtésére, újrahasznosítására, kezelésére és ártalmatlaní-
tására vonatkozóan,28 melyek átfogóan legalább 25 %-os összegyűjtési szintet írnak elő 2012. szeptember végéig és 45 %-os 
szintet 2016. szeptember végéig. ez a szabályozás nem említi külön a lítium elemek és akkumulátorok összegyűjtését és 
újrahasznosítását. 

lítium – A modern technológiák 
fémhasználatának korlátai

orszáG millió tonnA
bolívia   9

Chile  7.5

kína  5.4

usa  4

argentína  2.6

ausztrália  1.8

brazília  1

kongó (kinshasa)  1

szerbia  1

kanada  0.36

2. ábra: a felfedezett lítium lelőhelyek a világban 2012-ben 23
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A gyűjtés és az újrahasznosítás korlátai 

Az eU jelenlegi szabályozása a higany, kadmium, ólom és egyéb fémek környezetbe juttatásának csökkentését célozza meg, 
elsősorban úgy, hogy minimalizálják ezeknek a fémeknek a mennyiségét az elemekben, másrészt a régi elemek kezelése 
és újbóli használata révén.29 A szabályozás főként a viszonylag egyszerűen újrahasznosítható alkáli és ólom-savas elemekre 
fókuszál.30 Nem foglalkozik az újabb technológiával készült elemek komplex kémiájával, mint pl. a lítium elemekkel, melyek 
különböző összetételben tartalmaznak fémeket.31 A lítium újrahasznosítása meglehetősen bonyolult, mert mérgező,32 nagyon 
reaktív és gyúlékony.33 A leggyakrabban hulladékégetőkben vagy szeméttelepeken végzi az alacsony összegyűjtési szintnek 
és a hézagos hulladékszabályozásnak köszönhetően.  

Az alacsony összegyűjtési szint, a lítium alacsony és hullámzó piaci ára és az újrahasznosításnak a gyártáshoz viszonyított 
magas költsége együttesen a lítium újrahasznosításának hiányához vezettek.34 Az eldobható elemekben lévő lítium és az 
újrahasznosítható akkumulátorokban található lítium só35 bonyolult problémákat vet fel. A kereskedelemben értékesnek szá-
mító lítium-karbonát (ez a lítium só formája) előállítható a használt eldobható elemekből. Az újratölthető lítium-ion akkumu-
látorokból pedig egyéb fémeket, mint pl. kobaltot, nikkelt, alumíniumot és rezet nyernek vissza az újrahasznosítás során, a 
hátramaradó elemek, közte a lítium is, leggyakrabban a szemétben végzik.36

A lítium Gyűjtése 

A lítium hasznosító cégek különböző kiválogatási eljárásokat alkalmaznak, melyek az üzleti titok kategóriájába esnek. A fran-
cia fémeket újrahasznosító sNAM cég például évente 300 tonna lítium-ionos akkumulátor feldolgozására van engedélye. A 
kiválogatás után az elemek ún. „pirolízis” 37 eljáráson mennek keresztül, mely során megszabadulnak a műanyag és papír 
komponensektől. A kobaltot, alumíniumot, rezet és vasat kinyerik és újrahasznosítják, a lítiumot viszont nem.38 A szintén 
francia sARP Industries/euro Dieuze vállalat elemek újrahasznosítására specializálódott különleges kohászati eljárásokat 
használ a lítium visszanyerésére. Mivel ezek az új eljárások még a kutatás és fejlesztés fázisában járnak, a folyamatok részle-
tei még titoktartási egyezmények alá esnek.39

3. ábra: lítium akkumulátor újrahasznosító vállalatok európában 40

orszáG  vállAlAt kApAcitás    
(tonna akkumulátor / év)  

franciaország  
sARp/Euro dieuze 
Recupyl 
snAM  

20041  

11042

30043  

svájc batrec industrie AG 20044 

belgium umicore 7,00045 

németország stiftung Gemeinsames 
Rücknahmesystem batterien

34046 

hollandia stibat n/a47 

egyesült királyság G&p batteries 14548 



A kevesebb több Az erőforrás hatékonyság növelése európában az alumínium, pamut és lítium hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, és újra történő használata révén | 9

A lítium iránti kereslet jövőbeli AlAkulásA 

A lítium jövőbeli összegyűjtése és újrahasznosítása az eU-ban a lítium iránti jövőbeli kereslettől, a lítium árától és az import 
hozzáférhetőségétől függ. egyes elemzők szerint a lítium iránti kereslet valószínűleg drámai módon fog növekedni, tekintettel 
az olyan elektronikai eszközök növekvő gyártására és forgalmazására, mint pl. a laptopok, okostelefonok, táblagépek.49 Amit 
tudunk, az hogy a lítium használaton belül az újratölthető akkumulátorok aránya az 1991-es 0 %-ról 2007-re 80 %-os piaci 
részesedésre emelkedett. Az európai bizottság jelentése szerint a hordozható akkumulátorokban használt lítium mennyisége 
akár a tízszeresére is növekedhet 2010 és 2020 között.50   

A lítium fogyasztás növekedésében a kulcsszerepet az elektromos járművekben használt akkumulátorok játsszák majd. egy 
tucat autógyártó – köztük a Mercedes benz, bMW, Audi – tervében szerepel olyan új elektromos autók51 piaci bevezetése 
2013 végére, melyekbe nagyméretű, de könnyű lítium-ionos akkumulátorokat építenének.52 A toyota, Mitsubishi és egyéb 
autógyártók53 aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy 2020-ra a kereslet lehet, hogy meghaladja a lítium kínálatát. 2010 janu-
árban a toyota leányvállalata, a toyota tsusho és az Orocobre Ltd nevű ausztrál bányavállalat együtt bejelentették, hogy közö-
sen egy lítium bányászati projektvállalatot hoznak létre Olaroz Argentine Lithium-Potash néven a lítium készletek biztosítása 
érdekében.54

Az európai bizottság elismerte: 
„A „zöld” járművek felfutása csökkenti a fosszilis üzemanyag használatát, ugyanakkor megnöveli az igényt az elektromosság 
és bizonyos alapanyagok iránt, melyek közül egyesek exportkorlátozások alá esnek és néhány földrajzi lelőhelyen koncent-
rálódnak (mint pl. az elektronikai alkatrészekhez és üzemanyagcellákhoz szükséges ritkaföldfémek, illetve az akkumuláto-
rokhoz használt lítium).” 55

Az újrahasznosítással foglalkozó cégek is reagálnak ezekre a trendekre. A belga Umicore kibővítette kapacitását, mivel arra 
számítanak, hogy a hibrid és elektromos autókból származó lítium-ionos akkumulátorok szelektív gyűjtése már jelentős 
mennyiségű lesz, egyrészt az akkumulátorok nagy mérete miatt, másrészt mivel az emberek pont emiatt valószínűleg nem 
fogják felhalmozni őket.56 
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lítium bányászAt  

A lítium sós lapályok sós vizében található. Lyukakat fúrnak a sós alföldek földjébe és a sós vizet a felszínre pumpálják, majd 
hagyják ezeket a tavakat elpárologni. ezáltal a lítium-karbonát egy kémiai eljáráson keresztül kivonhatóvá válik.   

A lítium kitermelés a vízkészletek kimerítése és elszennyezése következtében komoly negatív hatást gyakorol a helyi környe-
zetre és a társadalomra. Ráadásul mérgező vegyszerek is szükségesek a lítium előállításához. ezek a vegyszerek szivárgás, 
kiömlés, kimosódás révén illetve a levegőbe jutva károsíthatják a helyi ökoszisztémát, az élelmiszertermelést és a közössége-
ket. Mindezen túlmenően a lítium kitermelés elkerülhetetlenül szennyezi a termőtalajt és légszennyezést is okoz.57   

A lítium lelőhelyeket rejtő sós lapályok száraz területeken találhatók. A víz elérhetősége kulcsfontosságú ezeken a terü-
leteken a helyi közösségek, a helyi emberek megélhetése, és a helyi flóra és fauna szempontjából egyaránt. Chilében az 
Atacama-sivatagban folytatott bányászat vízhasználata elvonja a ritka vízkincset a helyi közösségtől és beszennyezi azt.58 A 
lítium kitermelés vízzel kapcsolatos konfliktusok kitöréséhez vezetett a bányatársaságok és a helyi közösségek között (pl. 
Észak-Chilében a toconao közösség esetében).59 Argentínában a salar de Hombre Muerto térségében a helyi közösségek azt 
állítják, hogy a lítium kitermelés következtében elszennyeződtek az emberek, állatok ivókészleteit adó, valamint a növények 
öntözésére szolgáló források.60   

széleskörű spekuláció folyik arról, hogy bolívia a lítium területén szuperhatalommá válhat, akár Chilét is megelőzve, ha meg-
nyitja a sós alföldeken található masszív készleteit, melyek meghaladhatják a 100m tonnát.61 

Lítium kitermelés és az ilyen célú befektetési tevékenység az Andok térségén kívül is zajlik. Az amerikai Nova bányászati 
társaság62 például Mongóliában vásárol lítium bányászati engedélyeket, válaszolva az elektronikai termékek piacán tapasztal-
ható óriási fellendülésre.  

bolívia eddig elutasította a lítium nagyléptékű ipari kitermelését, de már tervbe vette a salar de Uyuni térségében egy olyan 
kísérleti projekt létrehozását, mely a lítium bányászat előfutára lehet a jövőben.63 Ugyanebben a régióban 2007 óta működő 
san Cristóbal ezüstbánya naponta 50,000 liter vizet használ, és többek között ezáltal már egy olyan „környezeti és társadal-
mi katasztrófát okozott, mely a Potosí teljes délnyugati részére hatással van”.64   

meGoldások  

A lítium-ionos akkumulátorokkal ellátott elektromos járművek fejlesztése miatt a lítium iránti kereslet – mely már jelenleg is 
magas – szinte biztosan szárnyalni fog. Nagy javulást lehetne elérni a szelektív gyűjtés infrastruktúrájába és az újrahaszno-
sítás új technológiáiba történő befektetés és a hatékony szabályozás kombinációja révén. Pénzügyi ösztönzőkkel lehetne 
segíteni a fenntarthatóságnak jobban megfelelő termékek terjedését, például a felelős terméktervezés révén csökkenthető 
lenne a kereslet.   

Átfogó szociális és környezeti hatásvizsgálatokkal kellene alátámasztani a beszerzésekről, hulladékról és a nyersanyagok 
(köztük a fémek, ezen belül pl. a lítium) újrahasznosításáról szóló új szabályozást. Prioritást kellene kapniuk a hulladéktermelő 
fogyasztás (pl. a luxus terméknek számító elektronikai árucikkek vásárlása) káros környezeti hatásairól szóló szemléletformáló 
kampányokba történő befektetéseknek.
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alumínium – az újrahasznosítástól  
a kisebb fogyasztás felé 

Az alumínium 100 %-ban újrahasznosítható. Egy tonna alumínium újrahasznosítása 
kilenc tonna cO2 kibocsátás megtakarítást eredményez.65

A jelenlegi fogyasztási szinttel számolva 300 évre elegendő hozzáférhető bauxitkészlet (az alumínium oxidált formája, nyers 
alapanyaga) áll rendelkezésre.66 Annak ellenére, hogy ez a harmadik leggyakrabban előforduló elem a Földön az oxigén és  
a szilikon után67, az eU nagyon függ a bauxitimporttól. 2008-ban Ausztrália (30 %), brazília (13 %) és kína (10 %) voltak a  
legnagyobb bauxittermelők.68 A bauxitbányászat komplex és káros folyamatai erdőirtásokhoz, a termőtalaj pusztulásához 
vezetnek és az emberi jogok megsértésével járnak, mint az alábbiakban bemutatjuk.  

Az „alumina” nevű köztes anyagot a bauxitércből nyerik, ezt alumínium előállító üzembe szállítják, ahol alumíniummá 
alakítják, és számos terméket készítenek belőle, mint pl. italos dobozokat, járműalkatrészeket és építkezési anyagokat. Az 
alumínium a leggyakrabban használt nem korrodálódó fém napjainkban, mivel könnyű, de ugyanakkor erős is.

ÚjrAhAsznosítás és ÚjrA történő hAsználAt  

Fontos újra megjegyezni, hogy az alumínium a tulajdonságainak romlása nélkül folyamatosan újrahasznosítható. A használt 
alumínium 100 %-ban újrahasznosítható, és az eljárás az eredeti kitermelés és feldolgozás energiaigényének mindössze 
5 %-át69, a költségeknek pedig a 10 %-át igényli.70 Az újrahasznosítás révén a primer alumíniumgyártás üvegházhatású gáz 
kibocsátásának71 a 97 %-át is meg lehet takarítani.72 A valaha használt alumínium 75 %-a még mindig használatban van 
napjainkban is, és ez az arány tovább emelkedhet.73  

A kiterjedt infrastruktúra adott, hiszen európában 273 alumínium újrahasznosító üzem volt 2008-ban.74 Az újrahasznosított 
alumíniumtermelés 4.3 millió tonna volt 2010-ben, amiből 2.2 millió tonnát a finomítók állítottak elő.75 A finomítók és az 
újraolvasztók nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az alumínium újrahasznosítás folyamatában, ők állnak kapcsolatban 
a hulladék gyűjtésére, szétválogatására, szétbontására és feldolgozására szakosodott cégekkel és a fémkereskedőkkel, 
melyek a hulladék összegyűjtésével és kezelésével foglalkoznak.76   

Az alumínium újrahasznosítás magas és a termelés csökkenő szintje ellenére is még mindig kb. 15 millió tonna bauxitot 
importálnak az eU tagországai minden évben.77 Az európai bizottság is elismerte, hogy további jelentős megtakarításokat 
lehetne elérni szerte európában, ha teljes egészében kihasználnánk a hatékony erőforrás gazdálkodásban rejlő lehetőségeket. 
Példaképpen az egyesült királyságban a fémek előállításával és feldolgozásával foglalkozó vállalatok évente 5.1 milliárd eUR 
(4 milliárd GbP) megtakarítást realizálhatnának, ha az erőforrás hatékonysági intézkedéseket megfelelően alkalmaznák.78
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termelés és felhAsználás  

Az európai Unióban a nyersanyagból előállított alumínium termelése terén Németországé a vezető szerep, majd Franciaország, 
spanyolország és Nagy-britannia következik.79 Az európai termelés csökkent az elmúlt években, főleg a gazdasági válság 
következtében.80

Az alumínium felhasználása azonban továbbra is emelkedik. 1980-tól 2008-ig az egy főre jutó ipari felhasználás évi 14kg-ról 
22 kg-ra emelkedett európában.81 Az utóbbi években Franciaországban és Nagy-britanniában csökkent a fémek ipari fel-
használása (az alumíniumé is), mivel a többi tagországban növekedett a gyártás, illetve máshová települt. Olaszországban és 
spanyolországban növekedett az ipari felhasználás.82

4. ábra: a világ alumínium végtermék felhasználásának megoszlása 2007-ben 83
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csomAGolás  

európában az alumíniumcsomagolás kb. 50 %-át gyűjtik össze az eU csomagolási hulladékra vonatkozó szabályozásának 
megfelelően, mely minden tagországnak kötelezően előírja a fémek összegyűjtése és visszaforgatása terén ennek a 
célszámnak a teljesítését.84 Az útszélekről összegyűjthető és újrahasznosítható termékek között az alumínium tonnánkénti 
ára a legmagasabb.85 Az alumíniumcsomagolás 99 %-a fogyasztói termékek csomagolásán található, és ennek túlnyomó 
többsége a háztartásokban kerül felhasználásra.86   

Az alumínium italos doboz a legnagyobb mértékben újrahasznosított termék a világon,87 mivel könnyű összegyűjteni,  
összepréselni és újrahasznosítani. európában az alumínium italos dobozok kétharmadát hasznosították újra 2010-ben.  
ez legalább 24 milliárd dobozt jelent, mely háromszor több, mint 20 évvel ezelőtt.88 belgiumban, Finnországban, Németor-
szágban, svájcban és Norvégiában az alumínium italos dobozok több mint 90 %-át összegyűjtik. ezek az országok a hatékony 
és jól megszervezett szelektív gyűjtőrendszernek és a kiváló hulladékszortírozó infrastruktúrának köszönhetően érték el ezt a 
magas alumínium doboz újrahasznosítási rátát.89 

Az alumínium italos dobozok relatíve alacsony újrahasznosítási szintje jellemzi a kelet-európai országokat, beleértve 
Romániát (20 %), szlovéniát (27 %) és Lettországot (30 %). Nagy-britannia viszont iparilag fejlett gazdag országnak számít, 
ehhez viszonyítva az 50 %-os újrahasznosítási ráta szintén relatíve alacsony.90

5. ábra: az alumínium italos dobozok újrahasznosítása az eu27 és az efta tagországokban illetve törökországban 2010-ben 91

orszáGok ÚjrAhAsznosítási 
rátA (%) ÚjrAhAsznosítási rendszer

ausztria 65 Zöld pont rendszer (fém csomagolás)

belgium (+luxemburg) 91 Zöld pont rendszer (mindenféle italcsomagolásra vonatkozó átlagérték)

bulgária 50 Eurostat (fém csomagolás)

Ciprus 70 Eurostat (becslés, fém csomagolás)

Cseh köztársaság & szlovákia 52 Eurostat (mindenféle fém csomagolásra vonatkozó kombinált átlag)

dánia 89 betétdíjas rendszer (mindenféle italcsomagolás)

észtország 61 betétdíjas rendszer (csak italos dobozok)

finnország 95 betétdíjas rendszer (csak italos dobozok)

franciaország 57 Zöld pont és egyéb rendszerek (merev alumínium csomagolás)

németország 96 betétdíjas rendszer (csak italos dobozok)

görögország 38 Eurostat (csak alumínium csomagolás)

magyarország 50 Eurostat (fémcsomagolás)

írország 45 Zöld pont rendszer (italos dobozokra vonatkozó becslés)

olaszország 72 Zöld pont rendszer (alumíniumcsomagolás)

lettország 30 Zöld pont rendszer + az iparági jelentés csak az italos dobozokra vonatkozik

litvánia 40 Zöld pont rendszer + az iparági jelentés csak az italos dobozokra vonatkozik

málta 59 Eurostat (fém csomagolás)

hollandia 88 iparági jelentés (fém csomagolás)

lengyelország 72 ösztönzőkre alapozott összegyűjtés, kombinált iparági jelentés

Portugália 45 Zöld pont rendszer (fém csomagolás)

románia 20 ösztönzőkre alapozott összegyűjtés, iparági jelentés

szlovénia 27 Eurostat (fém csomagolás)

spanyolország 61 Zöld pont rendszer + iparági tanulmány adat

svédország 87 betétdíjas rendszer (csak italos dobozok)

egyesült királyság 54 csomagolás visszavételi Jegyek csak kereskedelemben

svájc 91 Adózásra alapozott rendszer

norvégia 93 betétdíjas rendszer (csak italos dobozok)

izland 85 betétdíjas rendszer (csak italos dobozok)

törökország 75 ösztönzőkre alapozott összegyűjtés (nem regisztrált összegyűjtés és újrahasznosítás)

összesített 
újrahasznosítási ráta 75

oroszország + és egyéb
közép-kelet-európai országok 75 ösztönzőkre alapozott összegyűjtés (nem regisztrált összegyűjtés 

és újrahasznosítás)
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épületek és közlekedés  

Az alumínium ideális anyag az építészeti megoldásokhoz, mivel könnyen formálható, és nem korrodálódik. Az épületekben 
felhasznált alumínium újrahasznosítási rátája 92-98 % szerte európában.92 ez az arány nagy méretekben is megvalósítható, pl. 
a régi Wembley stadionban felhasznált több mint 400 tonna alumínium 96 %-át sikerült kinyerni és újrahasznosítani a bontási 
folyamat során.93 

Az alumínium kulcsszerepet játszik a közlekedésben is, erősségének és könnyűségének köszönhetően autókat, repülőgépeket,94 
hajókat és vonatokat is gyártanak belőle. Az autókban felhasznált alumínium 90-95 %-át összegyűjtik és újra felhasználják, 
vagy visszajuttatják az újrahasznosítás körforgásába.95   

társAdAlmi és környezeti hAtások  

Az alumíniumgyártás ártalmas a környezetre. egyrészt extrém magas energiafelhasználással jár, másrészt jelentős 
mennyiségű CO2, és PFC (perfluorocarbon) gáz kibocsátással jár. 96 emiatt az alumínium ipar felelős a globális üvegházhatású 
gáz kibocsátás kb. 1 %-áért.97 különösen lényeges, hogy a sokkal alacsonyabb energiaigényű újrahasznosított alumínium 
előállítása révén tonnánként 9 tonna CO2 kibocsátással egyenértékű káros kibocsátás98 kerülhető el.99  

A bauxitbányászat jelentős negatív hatást gyakorol a társadalomra és a környezetre Jamaikában,100 Ausztráliában,101 Indiában, 
brazíliában és számos más országban,102 mivel többek között a vizek és halkészletek szennyezésével, a földek elpusztításával 
és a helyi közösségek kitelepítésével jár.103   

A Föld barátai nemzetközi környezetvédelmi hálózat brazil tagszervezete kiemelte, hogy a bauxit kitermelése súlyos és 
folyamatos fenyegetést jelent a helyi közösségekre és a törékeny amazóniai környezetre. Például az Alcoa, a világ vezető 
bauxit kitermelő és alumínium gyártó vállalata most fog hozzá 50,000 ha föld átvételének, mely a Juruti tó partja mentén élő 
Ribeirinho közösség tulajdona.104 brazília 8,2 milliárd tonnára becsült bauxit készlettel rendelkezik. A bányászati tevékenység 
döntő részben a nyugat-amazóniai régióban, Pará államban zajlik.105 A bauxit kitermelést és az alumíniumgyártást olyan 
multinacionális nagyvállalatok ellenőrzik, mint pl. a vale, Norsk Hydro, bHP billiton és a Rio tinto.  

kelet-Indiában Orissa és Andhra Pradesh államban is jelentős bauxit készletek találhatók, és itt is bennszülött közösségek 
százai élnek. Az emberi jogok súlyos megsértése, a szennyezések, vízforrásaik és földjeik elvesztése illetve a kitelepítések 
által sújtott helyi közösségek az 1980-as évek óta hevesen ellenzik a bauxit és alumina projekteket.106

meGoldások

tekintettel arra, hogy az alumínium 100 %-ban újrahasznosítható értékes tulajdonságainak romlása nélkül,107 nagyobb 
fontosságot kellene tulajdonítani az újrahasznosításnak és jobban kellene támogatni az újbóli felhasználást a csomagolás, 
a járművek, az építkezések és egyéb alkalmazások területén is. Az eU szintű és a nemzeti közbeszerzési eljárások területén 
pedig olyan progresszív szabályozásra van szükség, mely kiszűri azokat bauxit importforrásokat, melyek a kitermelés és 
feldolgozás során környezeti ártalmakat okoznak és a helyi közösségek elmozdítását eredményezik. teljes újrahasznosítást 
és folyamatos újrafelhasználást garantáló, jogszabályokba foglalt célszámok kitűzésével csökkenthető lenne a fogyasztás 
szintje. Mivel az eU 2014-ben vizsgálja át a Hulladék Irányelvében meghatározott újrahasznosítási célszámokat minden 
anyagra vonatkozóan, ez egy jó alkalom lesz a teljes újrahasznosítás elérésére.108 
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Pamut textíliák 
– a vízkészletek kiszipolyozása  

Egy átlagos pamut póló előállítása 2,700 liter vizet igényel.109

Habár az eU létrehozott egy önkéntesen használható „ökopamut” (másképpen biopamut) címkét, és a textíliákra – közte a 
pamutra110 – vonatkozó zöld közbeszerzési szabályozás megalkotása is folyamatban van, ezek a lépések nem elégségesek a 
pamut terén tapasztalható túlfogyasztás megoldására és a gyapotból készített pamuttextíliák „bölcsőtől a sírig” azaz az anyag 
teljes életciklusa során (az előállítástól a szemétbe kerülésig) a környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentésére. Ilyen 
következmények pl. a vízkészletek kimerítése, a GMO növények elterjedése és ennek nyomán megjelenő káros környezeti és 
társadalmi hatások, a fokozott növényvédőszer használat és a ruhaipari beszállítók munkásainak jogaival történő visszaélések. 

termelés és foGyAsztás  

A gyapottermesztés néhány országban koncentrálódik, a négy legnagyobb termelő az UsA, kína, India és Pakisztán.111 Az 
UsA anyagilag nagymértékben támogatott gyapotipara által támasztott verseny sok szegény fejlődő ország – köztük Nyugat-
Afrika – termelőit kiszorította a nemzetközi piacokról. kína és India egyben a legnagyobb pamut fogyasztók is a világon, ami 
nem meglepő, hiszen mindkét ország lakossága meghaladja az egymilliárd főt.112 Ha a textíliák előállításának történelmét 
vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy ruházkodásra és háztartási célra Indiában és kínában a gyapot illetve jóval kisebb mértékben 
a selyem és a kender, míg európában inkább a gyapjú és len használata volt jellemző .113  

Az Ipari Forradalom drámai változást hozott a brit gyapjúipar felemelkedése miatt. A pamutot jelenleg széleskörben 
alkalmazzák európában a ruházati és textíliparban és sokkal inkább a kész ruházati termékek importja jellemző, mint a 
fonalak és növényi rostok behozatala.114 Az egyesült királyság valószínűleg továbbra is tartja első helyét a pamutimport terén, 
még a recesszió miatt jelenleg tapasztalható visszaesés ellenére is.115  

európa textilipari és ruházati vállalkozásainak több mint egyharmada Németországban található. Utána Olaszország következik 
a textiliparban 14 %-os, a ruházati iparban pedig 32 %-os részesedéssel.116 Mindkét ország textil-, ruházati és divatágazata 
masszív csökkenést élt át a közelmúltban, egyrészt a gazdasági válság, másrészt az eU pamutiparágának általános 
visszaesése miatt, mivel nem elég versenyképes az alacsony költséggel termelő kelet-európai és ázsiai országokhoz képest.117 
Az eU tagországai növekvő mértékben függnek a pamutimporttól, az exportáló országok ruhagyáraival összefüggésben pedig 
gyakran emberi jogi aggályok merülnek fel. 
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hullAdék  

A kifejezetten pamuthulladékra és azok újrahasznosítására vonatkozó adatok hiánya miatt a tanulmány most következő része 
általánosságban a textilekre vonatkozik. egy mostani kutatás szerint az egyesült királyságban a ruhák 31 %-a hulladéklerakó-
ban végzi, ez 350,000 tonna használt ruhát jelent, melynek becsült értéke mintegy 180 millió eUR (140 millió GbP) évente.118 

Az európai bizottság szerint az eU fogyasztói 5.8 millió tonna textilhulladékot termelnek évente, melyből mindössze 1.5 millió 
tonnát (kb. 25 %-ot) használnak fel újra a jótékonysági szervezetek és az ipari vállalatok. A fennmaradó 4.3 millió tonna textil-
hulladék hulladéklerakóba vagy hulladékégetőbe kerül.120 Arra vonatkozóan nincs elérhető adat, hogy ennek hány százaléka 
pamut.

7. ábra: a különböző szektorokban keletkező textilhulladék becsült mennyisége 121

 szilárd kommunális, ömlesztett hulladék 
 használt ruha és egyéb textil hulladék
 építési és bontási hulladék
 ipari termelési hulladék  
 gépjárművekből származó hulladék 

6. ábra: a használt ruházati áruk végső rendeltetési helye  
az egyesült királyságban 119

  újrafelhasználás az  
 egyesült királyságban 
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Gyűjtés, ÚjrAhAsznosítás és Újbóli felhAsználás  

A textilárukat általában nem gyűjtik szelektíven. viszont léteznek olyan választási lehetőségek, melyeknek köszönhetően 
nem minden ruha kerül a szemétbe vagy a hulladékégetőbe. Például a ruhákat odaadhatjuk jótékonysági szervezetek részére 
vagy bedobhatjuk az utak mentén felállított gyűjtőkonténerekbe.  

Az összegyűjtés után a használt textileket a hulladékkezelő vállalatok általában kézzel válogatják. Az újbóli felhasználás jellege 
a minőségtől függ. A textilhulladék kb. 40-50 %-át használt ruhaként lehet újra felhasználni, 25-30 %-a rongyként tisztításra 
alkalmas, míg 20-30 %-ot másodlagos alapanyagként más iparágak hasznosítanak. Például elrojtosítják és összekeverik a 
belső rostokat más helyettesítőkkel és papírt, kartont és filcet készítenek belőle.122 sajnos erre a szektorra manapság rossz 
napok járnak, mert csökken az adományozott anyagok mennyisége, mivel a modern ruhák többsége olcsó gyártóktól érkezik, 
ezért hamar tönkremennek, és nem lehet őket adományozásra felhasználni.123   

A textíliák újbóli felhasználása környezeti és társadalmi-gazdasági szempontok szerint is alapvető fontosságú. ez a szektor a 
hátrányos helyzetűek számára kínál munkalehetőségeket. Franciaországban egy munkanélküli támogatása évi 20,000 eUR 
költséget jelent, míg a munkapiaci integráció keretében egy munkanélküli foglalkoztatása az újrahasznosításra szakosodott 
textiliparban kb. feleennyibe kerül az államnak. egyidejűleg nő a zöld gazdaság és a munkavállalók készségei is fejlődnek.124 
Az egyesült királyságban a pamutpólók kb. 50 %-át valamilyen formában újrahasznosítják (ez megközelítőleg 120 millió 
póló, mely kb. 30,000 tonna). ennek köszönhetően 450,000 tonna CO2 mennyiséggel egyenértékű káros kibocsátást lehet 
elkerülni, és minden egyes póló 1 GbP (1.25 eUR) nettó bevételt jelent az újrahasznosítással foglalkozó vállalatok számára.  

egyes tagországokban elérhetőek a textil újrahasznosítás összesített adatai, de külön a pamutra vonatkozó adatok nem 
hozzáférhetőek. Azokban az eU tagországokban, ahol a textil újrahasznosító vállalkozásoknak van szakmai szervezetük, ott 
folyik bizonyos adatgyűjtés, de külön a pamutra vonatkozó adatok még ott is hiányoznak. belgiumban fejenként kb. 4 kg 
textíliát gyűjtenek össze évente.125 Hollandia fejenként évi 5 kg textília összegyűjtését tűzte ki célul.   

A Finn vöröskereszt Újrahasznosító Részlege a tömeges gyűjtésre specializálódott, válogatás után a használt ruhákat értéke-
sítik, vagy rongyként hasznosítják újra.126 Franciaországban azok a szervezetek, melyek textilipari cikkeket értékesítenek a 
francia piacon, pénzügyi hozzájárulást fizetnek az ecotLC szervezetnek, mely a ruhák újrahasznosításával és újbóli felhasz-
nálásával foglalkozik.127   

A legtöbb textíliát Németországban gyűjtik össze.128 A kereskedelmi, jótékonysági és egyházi szervezetek évtizedek óta 
együttműködnek a textil újrahasznosító szervezetekkel.129 Az újrahasznosított textileket számos célra használják, pl. 
szigetelőanyagként alkalmazzák az építőiparban, a bútor- és autógyártó szektorban. A Globális Dél országaiba exportált 
adományozott ruhák olcsóbb ruházkodást tesznek lehetővé, viszont negatív hatást gyakorolhatnak a helyi textilpiacra.130 
egyes jótékonysági hálózatok és non-profit projektek, mint pl. a finn U-landshjälp från Folk till Folk, támogatják a helyi 
újrahasznosítási rendszert, és a szegény országoknak pénzt és ruhát adományoznak.131 Az exportált használt ruhák minőségi 
ellenőrzése azért fontos, mert különben előfordulhat, hogy járulékos költséget is exportálnak a szegényebb országokba.
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A pAmut hAsználAtánAk társAdAlmi és környezeti hAtásAi  

Feltétlenül foglalkozni kell azokkal a szerteágazó negatív következményekkel, melyeket a gyapot termesztése okoz világszerte. 
Nyugat-Afrikában (mely egyike a világ legszegényebb régióinak) a helyi gyapottermesztésnek az UsA, az eU, kína és India 
pénzügyileg támogatott termelőivel kell versenyeznie. Az igazságtalan kereskedelmi rendszer még tovább súlyosbítja a nyu-
gat-afrikai termelők már eleve kedvezőtlen helyzetét.132   

2011-ben a Föld barátai togói tagszervezete egy helyszíni kutatást végzett a gazdák körében. Az elemzés kimutatta, hogy 
a gyapottermesztés korlátozza az élelmiszernövények termesztésének diverzifikálását. togóban a gyapotot főleg szegény 
családi gazdálkodók termesztik, és általában kézzel szedik, gyakran gyerek munkaerő bevonásával. A környezet és a gazdák 
egészsége is súlyosan károsodik a magas növényvédőszer használat miatt. A parasztok tanúvallomásaikban elmondják, hogy 
a gyapot „megöli” a talajt és megmérgezi a helyi vízkészleteket.133   

A gyapottermesztés kamerunban is főleg családi gazdálkodásokban zajlik, melyekre a monokultúrás termesztés jellemző. 
ezt a szektort is magas növényvédőszer használat, szegénység és eladósodottság jellemzi a magas input árak és az alacsony 
piaci árak miatt. A Föld barátai kamerun vizsgálata bemutatta, hogy a gyapottermesztés az erdők és füves térségek irtásához, 
erózióhoz és a talaj termékenységének csökkenéséhez vezetett.134 

víz 

egyes becslések szerint a gyapot a legnagyobb vízfelhasználó a mezőgazdasági termények között, globálisan az öntözött 
földek több mint felét foglalja el.135 A gyapottermesztés négyzetméterenként 550-950 liter, vagy másképp számolva 
megtermelt kilogrammonként 7,000-29,000 liter vizet igényel.136 egy átlagos pamut póló előállítása 2,700 liter, egy átlagos 
farmer pedig 10,000 liter vizet igényel.137   

Az európai fogyasztókra és a döntéshozókra nagy szerep hárul a pamut-előállítás vízkészletekre gyakorolt szörnyű hatásai 
csökkentése terén. Az egyesült királyságban eladott ruházati termékek vízlábnyomának 90 %-a külföldre nehezedik, 
gyakran olyan országokra, melyek eleve vízhiánnyal küszködnek.138 A ruházati termékek 8 %-os részt képviselnek az egyesült 
királyságban elfogyasztott termékek vízhasználatának vízlábnyomában.139 Ráadásul a gyapottermesztés és a pamut előállítás 
az egyik legjelentősebb vízszennyező a világon.140

növényvédőszerek 

Globálisan a gyapot felel a teljes növényvédőszer használat 11 %-áért, pedig a világ megművelhető területeinek mindössze 
2,4 %-án termesztenek gyapotot.141 A Navdanya által (ez a hálózat India 16 államában köti össze a biogazdálkodókat) 
Maharashtra államban India keleti részén végzett kutatás szerint a növényvédőszer használat drámai mértékben 
megemelkedett. A kártevők ellenállóbbakká váltak a GM (genetikailag módosított) gyapottal szemben, illetve új kórokozók 
jelentek meg, mely további növényvédőszer használatot generált.142  

togóban, a gyapottermesztésben alkalmazott növényvédőszerek használata nem csak a munkások egészségét károsította, 
hanem feszültségek forrásává is vált, mivel a szél a mérgező anyagokat a szomszédos mezőkre szállította, megmérgezve az 
ottani földeket és állatállományt. A Föld barátai togo szervezete megoldást is kínál a gyapotágazat túlzott növényvédőszer 
függésére: organikus (bio) és ásványi trágyával, bio és nem tartós növényvédőszerekkel helyettesítik azokat.143
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Gm gyapot 

Az elmúlt két évtizedben India megnyitotta mezőgazdasági szektorát a globális piacok előtt, mely a költségek emelkedését 
és a hasznok csökkenését eredményezte a kisgazdálkodók számára. Nemzeti agrárválság alakult ki, mivel a farmerek 
adósságspirálba keveredtek. ez a szörnyű helyzet a valaha feljegyzett legnagyobb öngyilkossági hullámot indította el. Az 
elmúlt 16 évben több mint negyed millió gazda követett el öngyilkosságot.144 valószínűleg ez egy alulbecsült adat, mivel a 
nők általában hiányoznak az ilyen kimutatásokból, mivel a föld birtokleveleken nem szerepelnek, és nem ismerik el őket 
gazdának.145   

ez a tragédia lehervasztotta az indiai gyapot szektort, mely gyakorlatilag a Monsanto gén technológiájának monopóliuma alatt 
áll. Az indiai kormány szerint a gyapottermesztés területének 90 %-án bt (bacillus thuringiensis)146 gyapotot termesztenek.147 
Azokon a területeken legmagasabb az öngyilkosságok aránya, ahol a legtöbb gyapotot termesztik.148   

1996. évi bemutatása óta a bt gyapot használata gyorsan emelkedett több országban, köztük Indiában is. A fokozott 
növényvédőszer használat miatt a bt gyapot termesztéséhez kapcsolódó magasabb költségek a farmerek eladósodását 
eredményezték. Amikor a gazdáknak gazdasági nehézségekkel kellett szembenézni, ez masszív öngyilkossági hullámot 
indított el. Gyakran azokat a mérgező növényvédőszereket nyelték le, melyekkel a bt gyapotot kell permetezni.149 

üvegházhatású gáz kibocsátás 

A gyapot termesztése, a pamut előállítása, illetve az alapanyagok, félkész- és késztermékek szállítása a globális üvegházhatású 
gáz kibocsátás 0,8 %-áért felel.150 A kibocsátásokat a gépesített technológia által elégetett üzemanyag (különösen az UsA-
ban és Ausztráliában), illetve a magas műtrágya és növényvédőszer használat okozza.   

A kibocsátások kb. egyharmada a gyapot és a pamut nemzetközi kereskedelme miatt keletkezik, hiszen a legtöbb európai 
országban nincs gyapottermelés, de a ruhák és egyéb termékek formájában megjelenő textilimport viszont jelentős 
mértékű.151 egy átlagos brit háztartás ruhafogyasztása által generált üvegházhatású gáz kibocsátás éves mennyisége 
megfelel egy modern autó által 6,000 mérföld (9,656 kilométer) út alatt termelt, vagy másképpen kifejezve 1.5 tonna CO2 

kibocsátással.152

A beszállítói láncok és az emberi jogok 

A dél- és kelet-ázsiai országokban – pl. thaiföld, kambodzsa, Malajzia, India, kína és banglades – a migráns munkaerő 
(főként nők, sőt tinédzser korú lányok) képezi az ismert ruhamárkák – mint pl. a Marks & spencers, H&M, Gap, Levi-strauss 
és Zara – beszállítóinak olcsó és kizsákmányolható munkaerő forrását.153 sok ismert nyugati ruhamárka már ígéretet tett 
arra, hogy megszüntetik az emberek kizsákmányolását és az emberi jogi visszaéléseket a beszállítóiknál. De továbbra is 
függnek az olcsó beszállítóktól, melyeknél viszont gyakran előfordulnak olyan emberi jogi visszaélések, mint pl. gyermek 
munkaerő alkalmazása, túlságosan alacsony bérek, egészségtelen munka- és lakókörülmények, valamint a szakszervezetek 
és az alapvető munkavállalói jogok hiánya.154 
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meGoldások  

európában sokan hajlanak a használt ruhák megvételére, különösen, ha megfelelő választék és jobb minőség áll rendelkezésre. 
Az egyesült királyságban a fogyasztók kétharmada már vásárolt használt ruhát.155 A ruhák újra történő használata („reuse”) 
sokkal jobb a környezetnek, mint az újrahasznosítás („recycle”), mivel 1 tonna használt pamut póló újbóli használata esetén 
12 tonna CO2 kibocsátás megtakarítást lehet elérni az újrahasznosításhoz képest.156 ezért a minőségi ruhák begyűjtési 
hálózatának bővítése sokkal előnyösebb.  

A magas begyűjtési arányt kötelező erővel előíró nemzeti szabályozásra, valamint az újrahasznosítás infrastruktúrájába 
történő befektetésekre van szükség a feleslegesen a hulladéklerakókba és hulladékégetőkbe kerülő ruhák és egyéb textíliák 
minimalizálása érdekében. A textíliák újra történő használata és újrahasznosítása terén létrejövő új munkahelyek hasznára 
válnak a környezetnek és megoldást kínálnak európa súlyos foglalkoztatási gondjaira is.  

emellett olyan kiterjesztett gyártói felelősségvállalási stratégiák (ePR - extended producer responsibility) bevezetésére lenne 
szükség, melyek segítségével a termék teljes életciklusa során keletkező környezeti költségek árát integrálni lehetne a 
termékek árába. Az ilyen szabályozások köteleznék a gyártókat, hogy számoljanak el az elhasznált termékeikből keletkező 
hulladék kezelésének költségeivel, így a környezetbe kerülő hulladékok és mérgek mennyiségét is csökkenteni lehetne.

A fogyasztóknak eladott ruhák természeti erőforrásokra gyakorolt hatását csökkenteni kell. ennek érdekében fel kell hívni 
a figyelmet arra, hogy milyen káros hatásokat gyakorol a gyapottermesztés és a ruhák előállítása a földre, a vízre és a helyi 
emberek megélhetésére. Alternatív rost források révén a káros társadalmi és környezeti hatásokat mérsékelni lehetne. A 
bt gyapot és egyéb GM rostforrások termesztését és importját meg kellene tiltani. tilalmat kellene bevezetni azokra az 
agroüzemanyagokra és takarmánynövényekre is, melyek földzsákmányolásokat, magas növényvédőszer használatot és 
környezetkárosodást eredményeznek.   

véget kell vetni a munkások kizsákmányolásának a globális beszállítói láncokban. Az alapvető emberi jogok, a biztonság és az 
egyenlőség alapelveinek jogi úton történő érvényesítése biztosítaná azt, hogy a munkások tisztes megélhetést biztosító bért 
és juttatásokat kapjanak (mint pl. betegszabadság és szülési szabadság) és szabadon alapíthassanak szakszervezeteket.157 
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európa pazarló fogyasztási szokásai óriási környezeti károkat okoznak a hivatalosan hangoztatott fenntarthatóbb erőforrás-
felhasználás iránti elkötelezettsége ellenére.158 ebben a jelentésben bemutattuk, hogy európának számos lehetősége van 
arra, hogy csökkentse azokat a káros hatásokat, melyeket világszerte a környezetre gyakorol. 

A kontinens hulladékgazdálkodásának fejlesztése terén bármilyen késedelem elvesztegetett lehetőség. Csökkenteni kell 
a hulladék mennyiségét és elsőbbséget kell adni a javítási és újrahasznosítási tevékenységeknek illetve az újra történő 
használatnak az anyagi erőforrások folyamatos kitermelése helyett.   

Az eU politikájának sürgős és alapvető megváltoztatására van szükség annak érdekében, hogy véget vethessünk a pazarló 
erőforrás-felhasználás spiráljának. Az elektromos és elektronikai termékek tervezését is fejleszteni kell, így a lítium használat 
terén magasabb összegyűjtést és újrahasznosítást érhetünk el. Az alumínium esetében az újrahasznosítás és újbóli 
felhasználás terén még további javulást lehetne elérni, ez csökkenthetné a bauxit iránti keresletet. ösztönzők segítségével 
egy életerős piacot lehetne létrehozni a ruhák újra történő használata terén.  

végezetül a hulladékkezelés az egyik legkönnyebben elérhető haszon az erőforrás hatékonyság terén. Az újbóli felhasználás 
és újrahasznosítás révén az anyagok kitermelését csökkenteni lehet, európa pedig olyan virágzó és fenntartható gazdaságot 
építhet, mely új munkalehetőségeket kínál és megvédi a globális természeti erőforrásainkat.
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A föld barátai Európa (friends of the Earth Europe) része a föld barátai nemzetközi hálózatnak, mely a 
világ legnagyobb civil környezetvédelmi hálózata. A föld barátai Európa több mint 30 európai országban 
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Európai unió politikájára, valamint felhívni a köz figyelmét a környezetvédelemi ügyekre.

további információ: www.foeeurope.org
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következő országokból: Anglia, Wales és Észak-írország, cseh Köztársaság, franciaország, Magyarország, 
Olaszország, brazília, chile, Kamerun és Togó. A projekt célja, hogy felhívja a figyelmet Európa természeti 
erőforrás fogyasztásának mértékére, és azokra a környezetre illetve a Globális dél társadalmaira gyakorolt 
negatív hatásokra, melyet a túlzott fogyasztás okoz.

további információ: www.reduse.org

GLObAL 2000 szervezetet 1982-ben alapították bécsben. 1998 óta tagja a föld barátai nemzetközi  
hálózatának. 60,000 tagjával a GLObAL 2000 a legnagyobb és legismertebb környezetvédelmi szervezet 
Ausztriában. Tevékenységén keresztül a GLObAL 2000 nem csak a környezetvédelmi visszaélések lelep-
lezésében vállal szerepet, hanem elősegíti azt is, hogy Ausztria felelősséget vállaljon és hozzájáruljon a 
globális környezeti problémák megoldásához, és mindemellett fenntartható megoldásokat is kínál.

további információ: www.global2000.at

Az 1989-ben alapított Magyar Természetvédők szövetsége (MTvsZ) több, mint 100 hazai környezet-  
és természetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható 
fejlődés elősegítése. Az MTvsZ a környezeti problémák okaira akarja ráirányítani a döntéshozók és az  
állampolgárok figyelmét konferenciák, akciók, tanulmányok és célzott lobbi tevékenység révén. A felszínes 
politikai megoldások helyett szükségesnek tartjuk gondolkodásunk, erkölcsünk és velük együtt termelési 
és fogyasztási rendszerünk gyökeres átalakítását és ehhez kínálunk megoldási javaslatokat.

további információ: www.mtvsz.hu


