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Produktų sertifikavimas. 
Etiškos ir atsakingos gamybos  
bei vartojimo gidas
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Produktų sertifikavimas. 
Etiškos ir atsakingos gamybos  
bei vartojimo gidas

Maistą bei kitas prekes renkamės atsižvelgdami į jų sudėtį, kilmę, gamintoją, 
todėl mūsų kaip vartotojų sprendimai, įgyvendinami pasirenkant, kam, kur ir 
kaip leisti savo pinigus, veikia ir jų gamybos procesus. Šie pasirinkimai, kad 
ir kokie jie bebūtų – spontaniški ar apgalvoti – daro įtaką ne tik produktų 
rinkai, bet dažnai ir jų gamintojų gerbūviui.

Tiksli informacija apie socialines bei gamtines produkto gamybos 
aplinkybes reikalinga, nes ji padeda sąmoningai nuspręsti, kurias prekes 
rinktis siekiant ne tik stiprinti pilietiškumą, bet ir kurti pozityvią vartojimo 
grandinę, aplinkai ir žmonėms draugiškus pasirinkimus, remti atsakingus, o 
ne išnaudojančius verslus, dėti pagrindus darniai ekonomikai bei tvariems 
gamybos procesams.

Kviečiame susipažinti su įvairiais pasaulyje bei Lietuvoje naudojamais 
etiškos, atsakingos gamybos sertifikavimo principais – produktų žymėjimo 
etiketėmis ir sertifikavimo procesais. Tai padės lengviau vizualiai atpažinti 
prekės ženklų deklaruojamas etiškas vertybes ir priimti sprendimą: pirkti 
šį produktą ar rinktis kitą, geresnį socialiniu bei gamtosaugos aspektais. 
Tikimės, kad šios žinios sustiprins moralinėmis vertybėmis paremtą elgesį 
ir padės plisti tarpusavio solidarumui tiek vietos, tiek pasauliniu lygiu; 
taip pat padės geriau suprasti kasdienę mūsų įtaką ne tik artimoje, bet ir 
globalioje erdvėje.

Šiame leidinyje pateikiame dažniausiai kasdieniame vartojime sutinkamus 
šiuo metu pasaulyje naudojamus produktų sertifikavimo ženklus, taip 
pat dalijamės istorijomis, padėsiančiomis geriau suprasti sertifikavimo 
kontekstą bei serfitikuojamais produktais deklaruojamas vertybes ir 
principus. 
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Skaitiniai  ir video medžiaga lietuvių kalba:

• Lietuvos vartotojų institutas:

vartotojai.lt/lt/fairtrade/informacine_medziaga/filmai 

vartotojai.lt/lt/fairtrade/informacine_medziaga/vadovas

Video medžiaga anglų kalba:

• Fair World Project  
        The Fair Trade Story

• Fairtrade Canada 
         What is Fairtrade?

ŠOKOLADAS IŠ HONDŪRO 
Kakavos gimtinėje – Copáno regione Hondūre – dvidešimt iniciatyvių moterų atidarė naują šokolado 
fabriką „Xol“. Jų planas yra pasodinti daugiau nei milijoną kakavmedžių teritorijoje, nukankintoje vis 
dažnėjančių sausrų ir čia augančius kavamedžius puolančių kenkėjų. Moterys priklauso „Fairtrade“ 
sertifikatą turinčiam žemės ūkio kooperatyvui, kurio 3 mln. JAV dolerių investicija padėjo naujajam 
šokolado fabrikui atverti duris.

Už gamybą fabrike yra atsakinga 24-erių Alejandra Lemus. Jos komandoje – jaunos moterys, kurių 
vienos valdo šokoladą gaminančias mašinas, o kitos testuoja produktus laboratorijoje.

„Suteikti moterims galimybę užimti svarbias, atsakomybės reikalaujančias pozicijas versle naudos 
atneša ne tik pačioms moterims, – sako Alejandra. – Tai naudinga visiems: ir mūsų šeimoms, ir 
bendruomenėms.“ 1  

1 Šaltinis: https://www.fairtrade.net/news/women-create-chocolate-to-combat-climate-change  

http://vartotojai.lt/lt/fairtrade/informacine_medziaga/filmai
http://vartotojai.lt/lt/fairtrade/informacine_medziaga/vadovas
https://www.fairtrade.net/news/women-create-chocolate-to-combat-climate-change
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Sąžininga prekyba
Fairtrade

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Fairtrade International
Sektoriai 
Maisto produktai, gėrimai, 
tekstilė ir kitos prekės  
Tinklalapis 
fairtrade.net

„Sąžininga prekyba“ (angl. Fairtrade), remdamasi bendradarbiavimo ir 
skaidrumo principais, sudaro geresnes sąlygas smulkiems gamintojams bei 
darbininkams, užtikrina jų darbo teises ir sąžiningą atlygį už darbą, taip 
kartu prisidedant ir prie darnaus vystymosi. Vartotojams „Fairtrade“ sistema 
sudaro galimybes savo kasdieniais pasirinkimais atmesti bei pasmerkti 
išnaudojimą ir prisidėti prie skurdo mažinimo.

Sąžiningos prekybos judėjimo tikslinė grupė – smulkieji gamintojai 
ir darbininkai Globaliuosiuose Pietuose, nes būtent iš šių kraštų į 
vadinamuosius „Vakarus“ importuojami produktai dažnai patenka 
išnaudojant pirminę (ir kartu pagrindinę) gamybos grandį. „Fairtrade“ 
standartai užtikrina paramą smulkiųjų gamintojų organizacijoms ir žemės 
ūkio darbuotojams Globaliuosiuose Pietuose bei skatina tvarią socialinę, 
ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugą.

„Fairtrade“ ženklinimą ir tarptautinius ženklo suteikimo standartus 
konkretiems produktams nustato pasaulinė sąžiningos prekybos judėjimo 
organizacijų asociacija „Fairtrade International“.

Augintojams ir gamintojams 
„Fairtrade“ sertifikatas užtikrina:

Kainas, kuriomis siekiama padengti vidutines 
ilgalaikio derliaus auginimo išlaidas – tai itin 
svarbus apsaugos mechanizmas, kai kainos 
rinkoje krinta;

Tinkamas ir padorias darbo sąlygas bei 
diskriminacijos, priverstinio ir vaikų darbo 
draudimą;

Galimybę gauti „Fairtrade Premium“ – 
papildomą pinigų sumą, sumokėtą už 
pardavimo kainą, norint investuoti į pasirinktus 
verslo ar bendruomenės projektus;

Galimybę gauti išankstinį kreditą prieš 
derliaus nuėmimą;

Galimybę saugiau planuoti į ateitį, užtikrinant 
didesnį saugumą ir stipresnius ryšius su 
pirkėjais.

Užtikrinti, kad gamintojai gautų „Fairtrade“ nustatytą 
minimalią kainą, padengiančią vidutines tvarios 
gamybos sąnaudas;

Skirti papildomas „Fairtrade“ priemokas, kurios gali 
būti investuojamos į projektus, stiprinančius tvarią 
socialinę ir ekonominę plėtrą bei aplinkos apsaugą;

Užtikrinti darbuotojams sąžiningus atlyginimus, 
sveikatos ir saugos darbe standartus bei garantuoti 
teisę priklausyti profesinėms sąjungoms;

Sudaryti galimybes gamintojams gauti išankstinį 
finansavimą, jei tai reikalinga;

Sudaryti galimybes gamintojams išlaikyti didesnę 
prekybos proceso kontrolę;

Užtikrinti, kad visų „Fairtrade“ sertifikuotų produktų 
gamyba ir prekyba būtų vykdoma socialiai ir 
ekonomiškai atsakingai, remiantis aplinkosaugos 
reikalavimais.

„Fairtrade“ standartais siekiama:

Visus „Fairtrade“ standartus, taikomus smulkiesiems gamintojams, 
darbininkams ir jų organizacijoms, rasite čia:  
fairtrade.net/standard

http://fairtrade.net
http://fairtrade.net/standard
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@ Choose Fairtrade poster pack
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IŠSKLAIDYK ABEJONĖS ŠEŠĖLĮ
Organizacijos „Sąžininga prekyba“ ir jos suburto ūkininkų, gamintojų ir partnerių tinklo 
nuveikti darbai siekiant kovoti su neteisybe prekybos sektoriuje, nebūtų sėkmingi 
be visuomenės paramos. Dalijimasis istorijomis, prisijungimas prie kampanijų ar 
susitikimas prie rytinės arbatos sąžiningos prekybos tema – visi šie vertingi veiksmai 
prisideda prie sąžiningesnės prekybos kūrimo. Visos pastangos yra reikšmingos!

Kampanija „Išsklaidyk abejonės šešėlį” (angl. „Remove the Shadow of Doubt”) 
netradiciniais būdais provokuoja ir įspėja žmones apie problemas, susijusias su 
produktais, kuriuos jie perka. Vizualinis šešėlių panaudojimas atskleidžia paslėptas 
nesąžiningos prekybos problemas, tokias kaip žala aplinkai, lyčių nelygybė, vaikų darbas 
ir nesąžiningas užmokestis darbininkams. Ši kampanija padeda informuoti visuomenę 
apie gamintojų poreikius partnerėse šalyse, kitas problemas, kurias savo darbais siekia 
spręsti „Sąžininga prekyba“. Taip pat, verta parodyti verslo atstovams, kad visuomenėje 
yra paklausa produktams su sąžiningos prekybos žyme, įtikinti politikos formuotojus, 
kad yra būtina pakeisti nesąžiningą prekybos sistemą ir, galiausiai, padėti ūkininkams 
pamiršti skurdą ir gyventi gerovėje. 

@ Costa Popolizio, Fairtrade
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KENIJOS GĖLĖS  
Kenijoje gėlių sektorius tiesiogiai įdarbina 150 tūkst. žmonių, 
netiesiogiai – apie 2 milijonus. Kenijos gėlių tarybos (angl. 
Kenya Flower Council) duomenimis2, dėl COVID-19 šalies 
gėlių pramonė praranda maždaug 300 tūkst. JAV dolerių per 
dieną, kasdien vidutiniškai priverstinai išmetama 50 tonų 
gėlių, kurių nebepavyksta parduoti didžiajai daliai pasaulio 
šalių uždarius sienas ir sustabdžius prekių importą. Dešimtys 
tūkstančių „Fairtrade“ sertifikuotų gėlių ūkių darbuotojų 
neteko darbo, o su juo – ir pragyvenimo šaltinio.

Krizės metu „Fairtrade“ sertifikuotų gėlių ūkių darbuotojams 
pagelbėjo „Fairtrade Premium“ – į galutinę produkto kainą 
įskaičiuota papildoma suma, atitenkanti gamintojams. Kaip 
ją panaudoti, kooperatyvo darbuotojai sprendžia bendru 
sutarimu. Šįkart tai – maisto paketai ir higienos priemonės 
darbo ir pajamų dėl krizės netekusiems gėlių industrijos 
darbuotojams bei jų šeimoms3.

2 Šaltinis: https://www.fairtrade.net/news/levelling-the-ground-for-women-in-kenyas-flower-industry
3 Šaltinis: https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-is-a-lifeline-for-kenyan-flower-workers @ Zac Wolff

https://www.fairtrade.net/news/levelling-the-ground-for-women-in-kenyas-flower-industry
https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-is-a-lifeline-for-kenyan-flower-workers
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LAUKTUVIŲ IŠ PALESTINOS 
Betliejaus sąžiningos prekybos amatininkų asociacija (angl. 
Bethlehem Fair Trade Artisans –  BFTA) yra pirmoji Pasaulinės 
sąžiningos prekybos organizacijos nare tapusi organizacija visame 
Artimųjų Rytų regione. Šis titulas jai suteiktas 2015 m. Organizacija 
vienija įvairių sričių, su skirtingomis medžiagomis pagal sąžiningos 
prekybos principus dirbančius Palestinos kūrėjus – nuo alyvmedžio 
ir perlamutro dirbinių iki tekstilės ir gaminių iš Negyvosios jūros 
druskos.

Tačiau įsigyti „Sąžiningos prekybos garantu“ pažymėtos Palestinos 
produkcijos už jos ribų yra itin sudėtinga, dažnai ir neįmanoma, 
dėl ją okupuojančio Izraelio sudaromų biurokratinių, politinių bei 
fizinių barjerų.

2020 m. pradžioje WFTO Pasaulinė taryba, renkama iš daugiau 
nei 400 sąžiningos prekybos organizacijų atstovų iš viso 
pasaulio, išreiškė solidarumą ir paramą Palestinos ūkininkams 
bei verslininkams šiems bandant gauti priėjimą prie tarptautinių 
rinkų. „Palestinos sąžiningos prekybos organizacijos ištisus 
dešimtmečius vaidino svarbų vaidmenį puoselėjant ekonominį 
vystymąsi, lyčių lygybę, sąžiningumą ir taiką, – rašoma  
kreipimesi.4 – Mus giliai neramina kliūtys, užkertančios kelią 
eksportui iš okupuotų Palestinos teritorijų. Tai griauna tūkstančių 
žmonių gyvenimus ir kenkia taikai.“

Kreipimesi taip pat raginama vyriausybes ir žmones palaikyti 
Palestinos gamintojus bei jų teisę prekiauti savo produkcija.

4 Šaltinis: https://wfto.com/article/solidarity-message-wfto-members-palestine@ Zac Wolff

https://wfto.com/article/solidarity-message-wfto-members-palestine
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Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
World Fair Trade 
Organisation (WFTO)  
Sektoriai 
Maisto produktai, gėrimai, 
tekstilė ir kitos prekės  
Tinklalapis 
wfto.com

Pasaulinė sąžiningos prekybos organizacija (angl. World Fair Trade 
Organization – WFTO) yra sąžiningos prekybos įmonių bendruomenė, 
kurios narėmis gali tapti socialinės įmonės, užsiimančios sąžininga prekyba 
ir atitinkančios 10 pagrindinių jos principų. „Sąžiningos prekybos garantas“ 
yra aukščiausias narystės Pasaulinėje sąžiningos prekybos organizacijoje 
įvertinimas.

Tai vienas iš nedaugelio tarptautinių sertifikavimo modelių, orientuotas 
į socialines įmones, kurios pirmiausia pabrėžia darbuotojų, ūkininkų 
bei amatininkų interesus. Narystės procesas reikalauja nepriklausomo 
vertinimo ir audito, o siekiant užtikrinti principų laikymąsi vyksta nuolatinis 
narių vertinimas ir stebėsena.

Skirtingai nuo daugelio egzistuojančių produktų sertifikavimo sistemų, 
WFTO garantinė sistema vertina visą verslo modelį su visais jo elementais, 
ne tik vieno konkretaus produkto ar jo ingrediento ekologiškumą ar tiekimo 
grandinės etiškumą. „Sąžiningos prekybos garantas“ – tai sąžininga prekyba 
ir socialinis verslas viename.

Video medžiaga anglų kalba:

• World Fair Trade  
   Organization           
        International Fair Trade       
          Charter

Bendras WTFO gamintojų ir 
tiesioginių tiekėjų paieškos 
portalas yra čia: 

wfto.com/buy-fair-trade

10 sąžiningos prekybos principų nurodo sąžiningos prekybos 
įmonių veiklos standartus bei principus, kuriais remiantis 
siekiama užtikrinti, kad veiklos prioritetas būtų žmonių bei 
planetos gerovė, o ne pelnas bet kokia kaina.

Sąžiningos prekybos garantas
Guaranteed Fair Trade

Pebble Child a Guaranteed Fair Trade Enterprise, Photo: PebbleChild

http://wfto.com
http://wfto.com/buy-fair-trade
https://www.pebblechild.com/
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PASAULIO MADA  
Geros darbo sąlygos, sąžiningas atlygis, etiškai ir nekankinant 
gamtos surinktos medžiagos, vizualiai patrauklus ir tvarus 
galutinis rezultatas – tokia turėtų būti visa šiuolaikinė mada. 
Tačiau kol kas tokia yra tik „Sąžiningos prekybos“ principus 
atitinkanti mada.

Laikantis bazinio principo, kuriuo paremta visa „Sąžiningos 
prekybos“ idėja (Svarbiausia – žmonių bei planetos gerovė), 
WTFO sudarė „Sąžiningos prekybos mados katalogą“ (angl. 
Fair Trade Fashion Catalogue), kuriuo kviečia prisijungti prie 
Mados revoliucijos. Šios manifestą (anglų k.) galima pasiskaityti 
čia https://www.fashionrevolution.org/manifesto/.   

„Sąžiningos prekybos mados katalogas“ suskirstytas į 
keturias sekcijas: drabužiai, papuošalai, rankinės ir skaros. 
Jame užsakovai gali rasti sau (pa)tinkančią produkciją 
gaminančius „Sąžiningos prekybos garantu“ sertifikuotus 
kūrėjus nuo Nepalo iki Lenkijos ir tiesiogiai su jais susisiekti. 
#KlauskKasGaminoTavoDrabužius

Pagarba gamtai

Galimybės nuo 
jų atribotiems 
gamintojams

Skaidrumas ir 
atskaitomybė

Sąžiningos 
prekybos 
praktikos

Sąžiningas 
atlyginimas

Nenaudojamas 
vaikų ar 
priverstinis 
darbas

Lyčių lygybė, 
asociacijų 
laisvė, jokios 
diskriminacijos

Geros darbo  
sąlygos

Gebėjimų 
stiprinimas

Sąžiningos 
prekybos 
sklaida

@ Josh Sobel

https://www.fashionrevolution.org/manifesto
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Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Rainforest Alliance
Sektoriai 
Maisto produktai, žemės 
ūkis, kosmetika, asmens 
higiena, namų apyvokos 
reikmenys, amatai, 
turizmas
Tinklalapis 
rainforest-alliance.org

Atogrąžų miškų aljanso sertifikatas (angl. Rainforest Alliance Certified) – 
žymimas logotipu su žalia varle, kurios egzistavimas ekosistemoje yra šios 
sveikatos požymis – nurodo, kad ūkis, miškas ar turizmo įmonė atitinka 
griežtus sertifikavimo standartus, reikalaujančius užtikrinti ilgalaikį gamtos, 
socialinį ir ekonominį darnumą.

Skirtingai nuo „Sąžiningos prekybos“ modelio, Atogrąžų miškų aljansas 
ūkininkams negarantuoja minimalios kainos, už kurią bus parduota 
jų užauginta produkcija. Vietoj to, skatinamas holistinis modelis: savo 
veikloje ūkininkai privalo apsaugoti bioįvairovę, tausoti gamtos išteklius, 
darbininkams mokėti bent minimalų uždarbį.

Ką žalioji varlė reiškia ant skirtingų produktų?

Maisto produktai – tokie kaip kava, arbata, bananai – žaliosios varlės 
sertifikatą gauna tuomet, kai visas produktas arba jo sudedamoji dalis, 
kurios procentas turi būti aiškiai pažymėtas pakuotėje, buvo užauginta 
ūkyje, sertifikuotame pagal Atogrąžų miškų aljanso tvarios žemdirbystės 
standartą (angl. Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard) arba 
UTZ elgesio kodeksą atitinkantį standartą (angl. UTZ Code of Conduct). Šie 
reikalauja užtikrinti, kad tvirtai laikomasi sąžiningo elgesio su darbuotojais 
ir pagarbos gamtai principų. 

Žolelės bei prieskoniai žaliosios varlės sertifikatu žymimi, kai atitinka 
Etiškos bio-prekybos sąjungos standartą (angl. Union for Ethical Biotrade 
Standard), reikalaujantį ūkyje užtikrinti bioįvairovę bei geras sąlygas 
darbuotojams.

Miškininkystės produktai – tokie kaip popierius ar pakuotės – Atogrąžų 
miškų aljanso sertifikatą užsitarnauja, jei miškai, iš kurių atkeliavo mediena, 
atitinka Miškų valdymo tarybos (angl. Forest Stewardship Council) kriterijus. 
Šie nustato ir prižiūri, kad miškas būtų valdomas užtikrinant jame esančią 
biologinę įvairovę bei vietos žmonių ir darbininkų interesus.

Turizmo sektoriaus veikėjai, įskaitant viešbučius ir kelionių organizatorius, 
gali gauti žaliosios varlės sertifikatą, jei atitinka NEPCon Darnaus turizmo 
standarto (angl. NEPCon Sustainable Tourism Standard) kriterijus.

Atogrąžų miškų aljanso 
sertifikatas
Rainforest Alliance Certified

UTZ sertifikatas pažymi, kad natūralūs produktai – kava, kakava ir arbata 
– vartotojus pasiekia iš tvariai veiklą vykdančių ūkių. UTZ sertifikatą šiuo 
metu turi daugiau nei milijonas ūkininkų 43-ose pasaulio šalyse.

Ši programa – tai 2002 m. pradėta Belgijos-Guatemalos kavos augintojų 
ir Nyderlandų kavos skrudintojų iniciatyva, anuomet žinoma „UTZ kapeh“ 
vardu (Gvatemalos majų kalba tai reiškia „kava“). Po kelerių metų, įtraukus 
ir kakavos bei arbatos augintojus, pavadinimas pakeistas į „UTZ Certified“. 
2018 m., siekiant suvienyti jėgas reaguojant į kritinius žmonijai iššūkius 
–  miškų kirtimą, klimato kaitą, sisteminį ir struktūrinį skurdą, socialinę 
nelygybę – UTZ formaliai tapo „Atogrąžų miškų aljanso“ dalimi.

http://rainforest-alliance.org
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VISKAS PRASIDĖJO NUO BANANŲ   
JT duomenimis, 2018 m. pasaulyje buvo eksportuota 19.2 mln. tonų 
bananų. Didžiausias bananų eksportuotojas yra Ekvadoras (6.6 
mln. tonų), po jo – Filipinai, Kosta Rika, Gvatemala ir Kolumbija. 
Daugiausia bananų importuoja ES (6 mln. tonų per metus) ir JAV 
(4.2 mln. tonų). Į Europą daugiausia bananų atkeliauja iš Ekvadoro, 
Kosta Rikos ir Kolumbijos.5 

Lietuvos prekybos centruose galima rasti žaliosios varlės 
ženklu pažymėtų bananų. Tai reiškia, kad jie užauginti ūkiuose, 
atitinkančiuose Atogrąžų miškų aljanso keliamus socialinio, 
ekonominio ir gamtosaugos tvarumo reikalavimus.

5 Šaltinis:  https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-01/the-rainforest-
alliance-banana-program.pdf@ Freepik

https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-01/the-rainforest-alliance-banana-program.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-01/the-rainforest-alliance-banana-program.pdf
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LABIAU VERTINA GERĄ MAISTĄ    
Per pirmąjį 2020 m. pusmetį organiškų maisto produktų bei gėrimų 
pardavimai Jungtinės Karalystės prekybos centruose kilo 6.1 proc. 
Tai yra didžiausias šuolis nuo 2016 m. Tuo tarpu neorganiškų maisto 
produktų pardavimai kasmet kyla perpus lėčiau – 3.2 proc.

Metų viduryje atliktos „YouGov“ apklausos duomenimis, 42 proc. 
Jungtinės Karalystės gyventojų pastarojo laikotarpio krizė privertė 
žymiai labiau vertinti maistą, jo kokybę ir įtaką sveikatai.
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DAUGIAU GEROS ARBATOS 
Nepaisant didžiulės arbatos paklausos visame pasaulyje, daugybė smulkių arbatą auginančių ūkininkų 
už savo produkciją tegauna grašius. Kai pelnas nedidelis, nėra lėšų investicijoms į tvarius ūkininkavimo 
metodus. „Atogrąžų miškų aljansas“, propaguojantis tvarią ir klimato veiksniams atsparią žemdirbystę, 
siekia padėti arbatos augintojams apsaugoti ir pagerinti savo pajamas. Būtent todėl aljanso 2020 m. 
sertifikavimo programa žymiai didesnį dėmesį skiria bendrai gamintojų ir pirkėjų atsakomybei siekiant 
darnaus ūkininkavimo: diegiamas naujas privalomas tvarumo diferencinis tarifas, t. y. papildoma, 
rinkos kainą viršijanti pinigų suma, kurią sumoka vartotojas ir kuria ūkininkai paskatinami už tvarų 
ūkininkavimą. Šie papildomi pinigai taip pat jiems padės investuoti į tvarias praktikas.

Klimato krizė arbatos sektoriui kelia didelių iššūkių: sausros, potvyniai ir kiti ekstremalūs klimato 
reiškiniai, vykstantys arbatą auginančiuose regionuose, sumažina derlių ir jo kokybę. Pvz., Kenijos 
Arbatos tyrimų fondo vertinimu, sausrų metu arbatos derlius sumažėja beveik trečdaliu – smulkiems 
ūkininkams tai milžiniškas praradimas. Be to, mažėja ir žemės, tinkamos arbatai auginti.

„Atogrąžų miškų aljansas“ siekia padėti ūkininkams atsilaikyti prieš šiuos iššūkius ir tuo tikslu rengia 
jiems mokymus apie klimatui atsparią, išmanią, tvarią žemdirbystę. Arbatos augintojų atveju, klimatui 
atsparios technikos yra: šešėlį sudarančių medžių sodinimas arbatos plantacijoje, sausrai atsparių rūšių 
auginimas, lietaus vandens rinkimas ir kt. Tokiu būdu ūkininkai net ir esant sudėtingesnėms klimato 
sąlygoms gali padidinti derliaus produktyvumą ir užsitikrinti atitinkamas pajamas.

@ Rainforest Alliance
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Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Soil Association 
Sektoriai 
Maisto produktai, 
žemės ūkis, kosmetikos 
ir higienos produktai, 
tekstilė, miškininkystė
Tinklalapis 
soilassociation.org

Dirvožemio asociacija (angl. Soil Association) yra Didžiojoje Britanijoje 
įregistruota nepelno organizacija, dirbanti ekologiškos žemdirbystės ir 
ūkininkavimo labui.

Be tyrimų ir ataskaitų apie žalingas ūkininkavimo praktikas bei 
alternatyvas joms, vyriausybės lobizmo ekologiško žemės ūkio klausimais, 
novatoriškos žemdirbystės programų ir kitų veiklų, Dirvožemio asociacija 
vykdo ekologiškų gaminių sertifikavimą. Šis žymus tuo, kad jo standartai 
yra aukštesni ir reikalavimai produktui griežtesni nei Europos Sąjungos; 
apskritai yra vieni griežčiausių (taigi ir aukščiausią kokybę užtikrinančių) 
pasaulyje. Jie apima gerokai daugiau nei minimalūs aplinkosaugos 
reikalavimai ekologiškai produkcijai: didelis dėmesys kreipiamas ir gyvūnų 
gerovei, žmogaus sveikatai plačiąja prasme, gamtos tausojimui ilgalaikėje 
perspektyvoje.  

Visas ES parduodamas maistas su ženklu „ekologiška“ privalo būti oficialiai 
sertifikuotas registruotų sertifikavimą vykdančių institucijų. Dirvožemio 
asociacija yra seniausia ir didžiausia tokią sertifikaciją vykdanti organizacija 
Jungtinėje Karalystėje.

Dirvožemio asociacija – 
Ekologiška
Soil Association Organic

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Europos Sąjunga
Sektoriai 
Maisto produktai, 
kosmetika, higienos 
priemonės, buitinė 
chemija, kt.
Tinklalapis 
ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/farming/
organic-farming

Visi Europos Sąjungoje pagaminti ekologiški fasuoti maisto produktai turi 
būti paženklinti ES ekologinės gamybos logotipu.

Terminas „ekologiškas“ reiškia pagamintas ekologinės gamybos būdu ar su 
ja susijęs.

Užrašai ant produktų pakuočių „tik iš natūralių ingredientų“, „be hormonų“, 
„genetiškai nemodifikuota“, „natūralus“ nepatvirtina, jog maistas yra 
ekologiškas.

Pagrindiniai ES reikalavimai ekologiškam ūkiui yra šie: 

ES Ekologiški produktai 
EU Organic  

draudžiama naudoti cheminius pesticidus ir sintetines trąšas
antibiotikų vartojimas griežtai ribojamas
draudžiami genetiškai modifikuoti organizmai
būtina vykdyti sėjomainą

Produktui suteikiamas šis sertifikatas, jei jo sudėtyje yra ne mažiau 
kaip 95 proc. ekologiškos kilmės ingredientų.

http://soilassociation.org
http://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming
http://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming
http://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming
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EKOLOGIŠKA ES?6    
Ekologiško maisto rinka Europos Sąjungoje yra pelningas  
verslas – pvz., 2018 m. pardavimai ES siekė beveik 40 mlrd. eurų.7  

Pagal ekologiško maisto suvartojimą pirmauja Vokietija (11.4 proc. 
pasaulinių pardavimų), po jos rikiuojasi Prancūzija (7.3 proc.).  

Tačiau, nors paklausa didelė, ekologiško maisto auginimas ir 
produkcija dar turi kur stiebtis: ekologiškais sertifikuoti ūkiai beveik 
visose ES šalyse užima vidutiniškai vos 15 proc. visos dirbamos 
žemės (kartu tai reiškia, kad 85 proc. dirbamos žemės Europoje 
yra ūkininkaujama neekologiškai, išskyrus mažuosius ūkius, 
neturinčius oficialaus sertifikato, tačiau užsiimančius ekologine 
žemdirbyste). Situacija su ekologiška mėsa dar prastesnė: 
skaičiuojama, kad, pvz., ekologiška kiauliena sudaro vos 0.6 proc. 
visos ES suvartojamos kiaulienos.

„Statista“ duomenimis, ekologiškai ūkininkaujama žemė ES užima 
13.5 mln. hektarų plotą. Gegužės pabaigoje Europos Komisija 
paskelbė naujus savo tikslus ekologiškos žemdirbystės srityje: 
siekiama iki 2030 m. 25 proc. visos Europos dirbamos žemės 
paversti ekologiškai ūkininkaujama.8 

6 Šaltinis: https://www.statista.com/topics/3446/organic-food-market-in-europe/  
7 Šaltinis: https://www.statista.com/statistics/541536/organic-retail-sales-value-european-union-europe-statistic/  
8 Šaltinis: https://www.ecocert.com/en/article/5090665  

@ Karsten Wurth

https://www.statista.com/topics/3446/organic-food-market-in-europe/  
https://www.statista.com/statistics/541536/organic-retail-sales-value-european-union-europe-statistic/  
https://www.ecocert.com/en/article/5090665  
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Liuoksintis kiškis – Be žiauraus 
elgesio su gyvūnais
Leaping Bunny – Cruelty Free

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Cruelty Free International 
Sektoriai 
Kosmetika, higienos 
priemonės, buitinė 
chemija ir kitos valymo 
priemonės
Tinklalapis 
crueltyfreeinternational.org

„Be žiauraus elgesio su gyvūnais“ (angl. Cruelty Free International) 
yra ne pelno siekianti organizacija, siekianti sustabdyti bandymus 
su gyvūnais visame pasaulyje. Jos duomenimis, Europos Sąjungoje 
vien 2017 m. buvo atlikta daugiau nei 10 milijonų tokių bandymų. 
Tačiau jiems yra alternatyvų, dėl kurių niekas neturi kentėti ir/ar 
mirti.

Šios organizacijos suteikiamas gaminių (daugiausia kosmetikos, 
higienos bei buitinės chemijos reikmenų) sertifikavimo ženklas 
„Liuoksintis kiškis“ nurodo, kad produktui pagaminti nebuvo atlikti 
jokie bandymai su jokiais gyvūnais. Tai – vienintelis tarptautinis 
logotipas, suteikiamas tik tiems gamintojams, kurie įveda ir savo 
tiekėjų monitoringo sistemą, t. y. užtikrina, jog nei vienas produkto 
ingredientas nėra niekaip susijęs su bandymais su gyvūnais. Taip 
pat nuolatos vykdomi tiekėjų ir gamintojų auditai.

„Liuoksinčio kiškio“ duomenų bazėje galima rasti visus šiuo 
sertifikatu pažymėtus gaminius.

SVEIKINIMAI KOLUMBIJAI      
Po sėkmingo balsavimo Kolumbijos senate 2020 m. 
birželį, įstatymo projektas nr. 120/2018, apribojantis 
kosmetikos gaminių bandymus su gyvūnais bei 
kosmetikos, pagamintos atliekant bandymus su 
gyvūnais, importą ir pardavimus šalyje, įsigalios 
2024 m.9 

Projekte taip pat numatomos paskatos stiprinti 
Kolumbijos tyrimų laboratorijų gebėjimus taikyti 
tyrimų be gyvūnų metodus.

2017 m. Gvatemala tapo pirmąja šalimi Lotynų 
Amerikoje, kurioje imtasi įstatyminių veiksmų 
siekiant padėti tašką gyvūnų kankinimui 
kosmetikos pramonės vardu.

9 Šaltinis: https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/latest-news-and-updates/felicidades-colombia-%E2%80%93-law-
restrict-cosmetics-animal-testing  

http://crueltyfreeinternational.org
https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/latest-news-and-updates/felicidades-colombia-%E2%80%93-law-restrict-cosmetics-animal-testing
https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/latest-news-and-updates/felicidades-colombia-%E2%80%93-law-restrict-cosmetics-animal-testing
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2020 m. viduryje organizacijos „Be žiauraus elgesio su gyvūnais“ dvylikoje 
ES šalių atliktos apklausos duomenimis10, 74 proc. joje dalyvavusių respon-
dentų sutinka, kad bandymai su gyvūnais kosmetikos rinkoje yra nepriim-
tini bet kokiomis aplinkybėmis. Labai panašus skaičius – 76 proc. respon-
dentų – sutiktų, kad ES būtų apskritai uždrausti valymo priemonėms tirti 
skirti bandymai su gyvūnais. Didžioji apklausoje dalyvavusių ES gyventojų 
dalis norėtų, kad ES padidintų investicijas į alternatyvius tyrimo metodus, 
kuriuose gyvūnai nedalyvauja.

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
The Vegan Society
Sektoriai 
Maisto produktai, 
kosmetika ir asmens 
higienos produktai, 
buities priežiūros 
priemonės, tekstilė
Tinklalapis 
vegansociety.com

Dar 1944 m. Veganų draugijos įkūrėjai sugalvojo žodį „veganas“ ir apibrėžė 
jo reikšmę. Praėjus keliems dešimtmečiams, t. y. 1990-aisiais, pradėtas 
naudoti ir produktų ženklinimas „Veganiška“. Norint jį gauti, produktas turi 
atitikti keletą svarbiausių kriterijų: jo sudėtyje negali būti jokių iš gyvūnų 
gautų sudedamųjų dalių; gamybos procese naudojami produktai taip pat 
yra veganiški; gamintojas niekad nėra atlikęs naudojamų ingredientų 
bandymų su gyvūnais.

Šį ženklinimą vykdanti Britanijoje įkurta Veganų draugija „gyvūną“ supranta 
kaip bet kurį gyvūnų karalystės atstovą, įskaitant tiek stuburinius, tiek 
bestuburius – t. y. vabzdžius ir kt. Siekiant užtikrinti, kad produktas tikrai 
yra veganiškas ir todėl nusipelno būti paženklintas Veganų draugijos 
sertifikatu, jame neturi būti absoliučiai jokių gyvūninės kilmės ingredientų 
ar jų darinių.

Veganiška 
Vegan Trademark

74% 

10 Šaltinis: https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/latest-news-and-updates/poll-72-eu-citizens-want-phase-out-plan-
animal-tests

http://vegansociety.com
https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/latest-news-and-updates/poll-72-eu-citizens-want-phase-out-plan-animal-tests
https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/latest-news-and-updates/poll-72-eu-citizens-want-phase-out-plan-animal-tests
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NETIKROS BLAKSTIENOS   
Po PETA protesto kampanijos, kurios metu daugiau nei 280 tūkst. žmonių laiškais kreipėsi į kosmetika 
ir kūno priežiūros priemonėmis prekiaujantį gigantišką tarptautinį prekybos tinklą „Sephora“, šis 
pažadėjo iš tūkstančių savo parduotuvių iškraustyti iš gyvūnų kailių pagamintas netikras, priklijuojamas 
blakstienas.11  Tarp kenčiančių gyvūnų – ir audinės, apie kurias PETA sako: „Gyvūno patiriamos kančios 
atžvilgiu, nėra jokio skirtumo tarp kailinių ir blakstienų iš audinės kailio.“

Audinių kailiai paprastai atkeliauja iš audinių fermų, kuriose šie gyvūnai laikomi mažuose narveliuose 
siaubingomis sąlygomis. Ne retai jų kojos deformuojasi arba jie patys, nebepajėgdami toliau taip 
gyventi, pradeda save žaloti. Nepaisant to, iš jų kūnų dalių pagaminti „grožio“ produktai ar drabužiai 
rinkoje melagingai vadinami „draugiškais gyvūnams“ arba kartais net „veganiškais“.

O visiems, norintiems netikrų blakstienų, verta žinoti apie alternatyvas pagamintosioms iš kenčiančių 
gyvūnų kailių. PETA užtikrina, kad jų yra.12 

11 Šaltinis:  https://www.peta.org/blog/sephora-bans-mink-lashes-fur-eyelashes/
12 Šaltinis:  https://www.peta.org/living/personal-care-fashion/cruelty-free-false-lashes-guide/ @ Alfred Kenneally

https://www.peta.org/blog/sephora-bans-mink-lashes-fur-eyelashes
https://www.peta.org/living/personal-care-fashion/cruelty-free-false-lashes-guide/
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VEGANIŠKAS KRIKETAS    
Redingo miesto Britanijoje kriketo klubas 2019 m. vasarą tapo 
pirmuoju veganišku šio sporto klubu pasaulyje.13 Tiesa, tai nereiškia, 
kad visi klubo žaidėjai ir personalas tapo veganais – tik dalis jų, 
įskaitant ir klubo vadovą, nuo kurio viskas ir prasidėjo.

Kriketo varžybų pertraukos metu tradiciškai pateikiama arbata su 
užkandžiais, tarp kurių paprastai – sumuštiniai su kumpiu, žuvimi 
ar kiaušiniu bei dešrelės. Vegetariškas meniu dažniausiai apsiriboja 
vaisiumi ir bulvių traškučiais. Tačiau dabar per „Earley“ kriketo 
klubo varžybas žmonės vaišinasi veganiškais, namuose gamintais 
patiekalais – kariais, picomis, tortilijų suktinukais ir kt.

Toks sprendimas buvo priimtas siekiant užtikrinti, kad sveiku 
maistu skanauja absoliučiai visi, o ne tik mėsėdžiai varžybų 
dalyviai. Ir, anot klubo vadovo Gary’io Shacklady’o, sprendimas 
pasiteisino su kaupu. „Vienintelis skundas, kurio sulaukėme, yra tai, 
kad žaidėjai turi grįžti į aikštę skaniausio veganiško maisto pilnais 
pilvais“, – teigė jis.

13 Šaltinis: https://www.vegansociety.com/whats-new/news/cricket-club-goes-vegan-be-more-inclusive @ Pablo De La Fuente

https://www.vegansociety.com/whats-new/news/cricket-club-goes-vegan-be-more-inclusive
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PETA patvirtinta veganiška
PETA-Approved Vegan

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
PETA
Sektoriai 
Drabužiai ir aksesuarai, 
tekstilės gaminiai, asmens 
higienos reikmenys, namų 
apyvokos prekės    
Tinklalapis 
peta.org

PETA (angl. People for the Ethical Treatment of Animals, liet. Žmonės už 
etišką elgesį su gyvūnais) yra viena žymiausių organizacijų pasaulyje, 
kovojančių už gyvūnų teises. Jos veikla grįsta principu be jokių kompromisų: 
„Gyvūnai nėra skirti tam, kad mes juos valgytume, dėvėtume, naudotume 
pasilinksminimui, darytume su jais bandymus ar kaip kitaip blogai su jais 
elgtumėmės.“

Veganišku produktu laikomas toks, kurį gaminant nebuvo panaudota jokia 
jokio gyvūno kūno dalis (oda, kailis ar kt.) ir joks gyvūnas nenukentėjo 
produkto gamybos procese.

Logotipą „PETA patvirtinta veganiška“ organizacija leidžia naudoti veganiško 
produkto etiketėje bei jį reklamuojančiame internetiniame puslapyje. Vien 
tik veganiška produkcija prekiaujančios kompanijos šį logotipą taip pat gali 
naudoti savo internetinėje svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose 
bei parduotuvės iškaboje ar vitrinose.  

Norint gauti „PETA patvirtinta veganiška“ ženkliuką, įmonės turi užpildyti 
PETA paruoštą klausimyną ir pasirašyti patvirtinimą, jog jų gaminami ir/ar 
pardavinėjami produktai tikrai yra veganiški.

PETA sukurta kosmetikos, pagamintos nenaudojant žiauraus elgesio su 
gyvūnais, paieškos duomenų bazė vadinasi „Grožis be triušiukų“ (angl. 
Beauty Without Bunnies).

http://peta.org
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BE PALMIŲ ALIEJAUS

Kas yra svarbiau tau, tavo šeimai, 
draugams ir būsimosioms kartoms?

Palmių aliejaus yra daugybėje mūsų vartojamų produktų ir dažnai apie tai 
net neįtariame, nes jų sudėtyje palmių aliejus ar jo dariniai gali būti įrašyti 
kitu vardu. Palmių aliejus itin plačiai naudojamas konditerijos, buitinės 
chemijos, kosmetikos gamyboje. Sausainių ir kitų parduotuvėse įsigyjamų 
kepinių atveju, jei ant produkto nėra oficialaus sertifikacijos ženklo „Be 
palmių aliejaus“, didelė tikimybė, kad jo ten yra: tai patys pigiausi industriniai 
riebalai, kurių savybės padeda gaminiams ilgiau išsilaikyti prekybos centro 
lentynoje.

Tačiau kuo palmių aliejus blogas? Jo poveikis sveikatai yra atskira 
tema, tačiau poveikis mūsų tikriesiems namams, t. y. natūraliai gamtai – 
katastrofiškas.

Didžioji dalis pasaulio alyvpalmių plantacijų šiuo metu yra Malaizijoje 
ir Indonezijoje, kur joms įkurti masiškai kertami mūsų planetos  
plaučiai – atogrąžų miškai. Juose gyvena ne tik prigimtiniai žmonės, kurie 
dažnai smurtu išvejami iš savo gyvenviečių, ir ant išnykimo ribos atsidūrę 
orangutanai bei kitos gyvybės formos, bet ir gyvuoja Žemės sveikatą 
užtikrinanti milžiniška bioįvairovė. Jei apie ją kalbėsime būtuoju laiku, 
būtasis bus taikomas ir mums.

Alyvpalmės yra „pigios“, auga greitai ir neša didžiulius pelnus korporacijoms; 
atogrąžų miškai gyvena visai kitu tempu ir neuždirba pinigų. Užtat teikia 
gyvybę.  

Daugiau informacijos lietuviškai apie palmių aliejų, jo 
daromą žalą bei kaip jos išvengti rasite informaciniame 

tinklalapyje „Be palmių aliejaus“: bepalmiualiejaus.lt
@ Kaspars Upmanis

http://bepalmiualiejaus.lt
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Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Orangutan Alliance Ltd
Sektoriai 
Maisto produktai ir 
kosmetika
Tinklalapis 
orangutanalliance.org

Organizacijos „Orangutanų aljansas“ (angl. Orangutan Alliance) suteikiamo 
produktų sertifikavimo ženklo „Be palmių aliejaus“ (angl. Palm Oil Free) 
tikslas – paremti gamintojus bei prekių ženklus, kurie savo produkcijoje 
nenaudoja netvariu būdu išgauto palmių aliejaus. Šis ženklas suteikiamas 
gamintojams Australijoje, Kanadoje, JAV ir Didžiojoje Britanijoje.

14 Šaltinis: https://orangutanalliance.org/
blog/4-links-between-deforestation-and-
disease 

Be palmių aliejaus  
(Orangutanų aljansas)
Palm Oil Free by Orangutan Alliance

Maisto, kosmetikos ir kitų produktų gamintojai ar atstovai atitinka 
griežtus standartus, kurių pagrindinis reikalavimas yra tas, kad jų 
produktuose nebūtų palmių aliejaus ar jo darinių.14 

Sertifikuotų prekės ženklų sudedamosios dalys pateikiamos kartu su 
atnaujintomis gamintojo deklaracijomis dėl palmių aliejaus ir jo darinių 
nenaudojimo gamybos procese. Sudedamųjų dalių deklaracijose turi 
būti pateikti ir aiškiai pažymėti visa produkto sudėtis.

Pateikus prašymą gauti sertifikatą, vykdomas produkto patikros 
procesas. Jei jo metu patvirtinama, jog tarp produkto sudedamųjų dalių 
nėra palmių aliejaus ar jo darinių, produktui suteikiamas sertifikatas 
„Be palmių aliejaus“. Šio sertifikato ženklo naudojimas turi būti 
atnaujinamas kasmet.

Sertifikavimo reikalavimai:

http://orangutanalliance.org
https://orangutanalliance.org/blog/4-links-between-deforestation-and-disease
https://orangutanalliance.org/blog/4-links-between-deforestation-and-disease
https://orangutanalliance.org/blog/4-links-between-deforestation-and-disease
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KAS BENDRA TARP MIŠKŲ KIRTIMO IR LIGŲ?    
Viena pagrindinių priežasčių, lemiančių gyvūnų žmonėms 
perduodamų pavojingų infekcinių ligų plitimą, yra žmogaus veiklos 
sukelti milžiniški neigiami pokyčiai gamtoje. Viena tokių veiklų – 
besaikis miškų kirtimas. Su ligomis tai tiesiogiai susiję mažiausiai 
keturiais būdais:

1. Iškirtus miškus, sugriaunamos gamtoje gyvenančių laisvų 
(laukinių) gyvūnų buveinės. Šiems nebelieka kur dėtis, tad jie 
persikelia gyventi kitur – dažnai arčiau žmonių apgyvendintų 
vietovių. Tai sudaro geresnes galimybes ligoms plisti. Pavyzdžiui, 
ebolos protrūkis Vakarų Afrikoje yra siejamas su miškų kirtimu.

2. Miškų kirtimas pakeičia visą vietos ekosistemos struktūrą 
bei sukuria naujas sąlygas, kurios gali būti palankesnės ligoms. 
Yra nustatyta, kad miškų kirtimas padeda daugintis anopheles 
uodams, pernešantiems maliariją. Skaičiuojama, jog 1 kv. km miško 
sunaikinimas lygus šešiems naujiems maliarijos atvejams.

3. Kai miškai kertami siekiant juos paversti dirbama žeme 
monokultūroms, tokioms kaip alyvpalmės, arba industrine galvijų 
ganykla, naujoji jų „funkcija“ sudaro sąlygas artimesniam laukinių 
ir industrinių gyvūnų sąlyčiui, o taip pat – ligų perdavimui vieni 
kitiems.

4. Miškų kirtimas veikia bendrą Žemės sveikatą ir jos klimatą. 
Šiaurės Kenijoje dėl sausrų kilo choleros epidemija; šylant klimatui 
maliariją pernešantys uodai plečia savo gyvenamas teritorijas į 
šiaurę.   @ Shifaaz Shamoon
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Be palmių aliejaus (POFCAP)
International Palm Oil Free Certification 
Trademark (POFCAP)

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
POFCAP
Sektoriai 
Maisto produktai, 
kosmetika, buitinė 
chemija, higienos 
produktai, maistas 
gyvūnams, maisto 
papildai, kt.
Tinklalapis 
palmoilfreecertification.org

POFCAP yra ne pelno siekiantis tarptautinis skiriamasis ženklas, 
nuo 2017 m. suteikiamas produktams, pagamintiems nenaudojant 
palmių aliejaus.

Ši sertifikavimo programa užtikrina, jog ja pažymėtas produktas, 
įmonė ar gamybos procesas yra 100 procentų švarus, t. y. jame 
nėra palmių aliejaus ar jo darinių. Techniškai tai reiškia, kad 
jokia afrikietiškosios alyvpalmės (lot. Elaeis guineensis) ar 
amerikietiškosios alyvpalmės (Elaeis oleifera) dalis – kamienas, 
žiedai, lapai, žievė, vaisius, minkštimas, šaknis, pluoštas, branduolys 
ar kt. – nebuvo panaudota kaip viena iš sertifikuoto gaminio 
sudedamųjų dalių.

POFCAP komanda taip pat vykdo miškų atsodinimo, laukinių gyvūnų 
gelbėjimo ir reabilitacijos projektus kartu su nevyriausybinėmis 
organizacijomis Indonezijoje.

https://palmoilfreecertification.org
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ORANGUTANAIS PERSIRENGĘ JAUNUOLIAI 
PROTESTAVO PRIEŠ PALMIŲ ALIEJAUS ŽALĄ    
Orangutangai miesto centre, jauni aktyvistai ir didžiuliai plakatai 
su užrašais, atkreipiančiais dėmesį į neigiamą palmių aliejaus įtaką. 
Taip atrodė penktadienio popietę sostinės Vinco Kudirkos aikštėje 
surengta protesto akcija „Prieš palmių aliejaus vartojimą“.

Akcija „Prieš palmių aliejaus vartojimą“ buvo surengta „Fridays for 
Future“ protesto metu – penktadieniais jaunimas Vilniaus centre 
ragina visuomenę, valdžios atstovus susirūpinti ir imtis veiksmų 
prieš klimato atšilimo problemą.

„Alyvpalmių plantacijos dengia jau daugiau nei 27 mln. ha 
žemės ploto. Norint dar labiau jas praplėsti, kertamos džiunglės, 
naikinamai gyvūnai, sausinami durpynai – dėl šios priežasties 
didėja šiltnamio dujų koncentracija. Surengėme akciją, siekdami 
susimąstyti ir atkreipti žmonių dėmesį į vis didėjančią ekologinę 
problemą. Jei vengsime maisto gaminių, biodegalų, kosmetikos 
ar kitų prekių, kurių sudėtyje yra palmių aliejaus, prisidėsime prie 
problemos sprendimo“ – pasakojo „Žiedinės ekonomikos“ steigėjas 
Domantas Tracevičius.

Šaltinis: Žmonės.lt / Publikuota: 2019 04 26

https://www.zmones.lt/naujiena/orangutangais-persirenge-jaunuoliai-protestavo-pries-palmiu-aliejaus-zala.33a49fd2-6818-11e9-86a7-aa000054c883
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ATSARGIAI: RSPO SERTIFIKATAI   
Deja, obuoliai pūva, o palmės tvariomis netampa.

Bene pirmoji palmių aliejui skirta sertifikavimo sistema buvo įkurta 
2004 m. pavadinimu  „Tvaraus palmių aliejaus apskritasis stalas“ 
(angl. Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). Tai buvo 
Pasaulio laukinės gamtos fondo (WWF) – organizacijos, kurios 
logotipas yra panda – bei alyvpalmių plantacijų savininkų derybų 
rezultatas. Šiuo sertifikatu žymimi produktai, kurių sudėtyje esantis 
palmių aliejus esą išgautas tvariai.

Tačiau šiuo metu pasaulyje tik labai nedidelę dalį viso sunaudojamo 
palmių aliejaus galima vadinti tvariu (t. y. išgautu negriaunant 
gamtos). O 2015 m. organizacijos „Gamtosaugos tyrimų agentūra“ 
(angl. Environmental Investigation Agency – EIA) publikuotas 
tyrimas atskleidė daugybę rimtų RSPO sertifikacijos problemų, 
tarp kurių – korumpuotas plantacijų auditas, tyčinis sertifikato 
standartų neatitikimo slėpimas ir kt. Beje, ir pats RSPO standartas –  
t. y. reikalavimas norint gauti „tvaraus palmių aliejaus“ sertifikatą – 
yra labai jau žemas: miškų kirtimas ar durpynų sausinimas yra 
leistinos veiklos, nors seniai įrodyta, kad ekosistemoms jos yra itin 
kenksmingos.

@ Jakob Owens
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Mados revoliucija: Kas gamino 
tavo drabužius?
Fashion revolution  
#WhoMadeYourClothes?

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Fashion Revolution CIC 
+ Fashion Revolution 
Foundation
Sektoriai 
Tekstilė, mada
Tinklalapis 
fashionrevolution.org

Mados revoliucija siekia teigiamų kultūrinių bei politinių pokyčių mados 
srityje, o kartu ir užtikrinti pačios mados pramonės ir visų jos gamybos bei 
prekybos procesų skaidrumą, etiškumą, pagarbą žmonėms bei gamtai.  

Mados revoliucijoje dalyvaujantys drabužių bei aksesuarų gamintojai 
ir prekių ženklai užsiima etiška mada: darbuotojams mokami sąžiningi 
atlyginimai, gamybos procesų skaidrumas yra lengvai patikrinamas.

Specialios etiškos gamybos sertifikavimo sistemos Mados revoliucija kol 
kas neturi.

http://fashionrevolution.org
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SKUNDŲ PROCEDŪROS     
Ne veltui GOTS vadinamas vienu griežčiausių  
industrijos standartų – kompromisai gamtosaugos 
ar socialinių reikalavimų atžvilgiu čia nevykdomi. 
Skaidrumas, atskaitomybė, įsipareigojimų laikyma-
sis yra vertybės, įgyvendinamos ne tik popieriuje.

GOTS viešai skelbia pavadinimus bei adresus įmo-
nių, kurios savo įsipareigojimų GOTS nesilaikė ir 
už tai sertifikatas iš jų yra laikinai atimamas. Kar-
tu paaiškinama šio sprendimo priežastis ir data, iki  
kurios įmonė privalo pakeisti netinkamą savo  
elgesį. Šis „bausmių katalogas“ tiekėjų ieškan-
čioms įmonėms padeda apsispręsti dėl (ne)būsimų  
partnerių.

Nuo lopšio iki lopšio
Cradle to Cradle

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute
Sektoriai 
Drabužiai, baldai, 
tekstilė, kosmetika, kūno 
priežiūros priemonės, 
statyba, automobiliai, 
raštinės reikmenys
Tinklalapis 
c2ccertified.org

Žiedinės ekonomikos produktai, kuriems siekiama gauti „Cradle to Cradle“ 
sertifikatą, turi atitikti reikalaujamus standartus penkiose pagrindinėse 
socialinėse bei aplinkosaugos kategorijose: žaliavos sveikata (t. y. ar 
produkto gamyboje naudojami chemikalai yra kiek įmanoma mažiau 
kenksmingi žmonėms bei gamtai); pakartotinis medžiagų panaudojimas 
siekiant panaikinti „atliekų“ koncepciją; atsinaujinančios energijos 
naudojimas gamybos procese; vandens valdymas siekiant užtikrinti prieigą 
prie švaraus vandens; socialinis sąžiningumas visiems, susijusiems su 
produkto gamyba arba jos paveiktiems.

Kiekvienoje iš šių kategorijų produktui suteikiamas pasiekimo lygmuo – 
bazinis, bronza, sidabras, auksas, platina. Žemiausias produkto lygmuo bet 
kurioje iš šių kategeorijų tampa bendru viso produkto įvertinimu.

@ Artem Beliaikin

http://c2ccertified.org
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Pasaulinis ekologiškos 
tekstilės standartas
Global Organic Textile Standard 
(GOTS)

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
GOTS
Sektoriai 
Tekstilė
Tinklalapis 
global-standard.org

Pasaulinis ekologiškos tekstilės standartas (angl. Global Organic Textile 
Standard – GOTS) nustato pasaulinius kokybės kriterijus iš ekologiško 
pluošto pagamintai tekstilei. Be aukštų gamtosaugos reikalavimų visai 
tiekimo grandinei, jis taip pat užtikrina tam tikrų socialinių reikalavimų 
laikymąsi, tarp jų – Pasaulinės darbo organizacijos nustatytas tinkamas 
darbo sąlygas.

GOTS standartas, skirtingai nuo kai kurių kitų tekstilės sertifikavimo sistemų, 
medvilnės auginime neleidžia naudoti genetiškai modifikuotų sėklų. Kad 
išliktų ekologiška, medvilnė turi būti auginama naudojant tik natūralias 
trąšas, cheminiai pesticidai ir insekticidai yra draudžiami. Tekstilei apdoroti 
naudojami chemikalai taip pat turi atitikti griežtus toksikologinius ir 
gamtosaugos reikalavimus. Viso gamybos ciklo metu susidarančios atliekos 
turi būti tinkamai sutvarkomos, nekenkiant gamtai.

GOTS sertifikatą gali gauti tik tie medvilnės, pluoštinių kanapių, vilnos 
ir lino tekstilės gaminiai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 proc. 
ekologiško pluošto. Vietoje atliekamo audito metu tikrinama, ar tekstilė yra 
ekologiška viso gamybos proceso metu, nuo žaliavos sėjimo iki siuvimo ir 
etikečių klijavimo.

http://global-standard.org
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Dėvėk sąžiningai
 Fair Wear

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Fair Wear Foundation
Sektoriai 
Mada
Tinklalapis 
fairwear.org  

„Dėvėk sąžiningai“ (angl. Fair Wear) yra ne etiškos gamybos sertifikatus 
išduodanti institucija, o naryste paremta organizacija, kurios nariai (jų 
šiuo metu yra virš 140 prekės ženklų) žingsnis po žingsnio eina tvarios, 
sąžiningos mados link. Šie žingsniai paremti Žmogaus teisių deklaracija. 
Tarp teisių, kurias siekiama užtikrinti, yra: darbas turi būti ne priverstinis, o 
pasirenkamas laisva valia, visi darbuotojai privalo turėti lygias teises, taip 
pat teisę į kolektyvines derybas su darbdaviais, teisę į saugią darbo aplinką, 
tinkamą atlyginimą, priimtinas darbo valandas ir kt.

Kadangi siuvimas yra vienas daugiausia žmogaus darbo reikalaujančių 
mados gamybos etapų, jame vyksta daugiausia darbuotojų teisių pažeidimų. 
Būtent todėl „Fair Wear“ didelį dėmesį skiria teigiamiems pokyčiams 
siuvimo industrijoje dirbantiems žmonėms.

„Fair Wear“ šaknys siekia 1999-uosius, kuomet Nyderlandų profesinių 
darbuotojų sąjunga FNV pradėjo bendradarbiauti su siuvyklų darbuotojų 
teises ginančia kampanija „Švarūs drabužiai“ (angl. Clean Clothes Campaign), 
siekdamos pagerinti darbo sąlygas drabužių pramonėje.

Ecocert
Ecocert

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Groupe Ecocert
Sektoriai 
Tekstilė, kosmetika, 
miškininkystė, žemės 
ūkio produkcija, buitinė 
chemija
Tinklalapis 
ecocert.com

Ši Prancūzijoje 1991 m. pradėta 
teikti sertifikavimo sistema, iš 
pradžių vertinusi tik agro-produktų 
ekologiškumą, vėliau išplėtė veiklos 
sritis ir šiuo metu apima tekstilės, 
kosmetikos, buitinės chemijos, 
miškininkystės produktus.

Organizacija taip pat vykdo 
mokymus apie socialinius ir 
aplinkosaugos iššūkius ir verslo 
praktikų evoliuciją.

http://fairwear.org
http://ecocert.com
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UŽ INDIJOS DARBININKŲ TEISES    
Indija yra viena didžiausių tekstilės gaminius įvairiems pasaulio 
prekių ženklams gaminančių kraštų, tad žinia, jog kai kurios 
jos valstijos, prisidengdamos COVID-19, paskelbė stabdančios 
darbo bei darbininkų teisių užtikrinimą, privertė tvarią madą 
propaguojančias organizacijas imtis veiksmų. Kartu su kitomis 
organizacijomis, „Fair Wear“ oficialiai kreipėsi į Indijos vyriausybę 
ragindama ją apsaugoti Indijos darbininkų, įskaitant tekstilės 
fabrikų darbuotojų, teises ir jų nevaržyti nei pandemijos, nei ne 
pandemijos metu.15 

Nesulaukus atsako, po kelių savaičių 49 tarptautiniai prekių ženklai, 
kurie, kartu sudėjus, Indijos tekstilės pramonei pateikia 700 mln. 
JAV dolerių vertus užsakymus, iš naujo kreipėsi į Indijos premjerą 
Narendrą Modi, ragindami jį nepritarti valstijų rengiamiems 
įstatymų pakeitimams.16  Siūlomi pokyčiai neribotam laikui atimtų 
iš darbuotojų jų bazines teises, susilpnintų profesines sąjungas bei 
darbuotojų atstovavimą.17 

15 Šaltinis: https://www.fairwear.org/stories/emergency-letter-india-labour-rights
16 Šaltinis: https://www.fairwear.org/stories/brands-letter-india-law
17 Šaltinis: https://www.fairwear.org/stories/labour-laws-amendments-in-india-race-to-
the-bottom

@ JKN

https://www.fairwear.org/stories/emergency-letter-india-labour-rights
https://www.fairwear.org/stories/brands-letter-india-law
https://www.fairwear.org/stories/labour-laws-amendments-in-india-race-to-the-bottom
https://www.fairwear.org/stories/labour-laws-amendments-in-india-race-to-the-bottom
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Oeko-Tex
Oeko-Tex

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
OEKO-TEX Service GmbH
Sektoriai 
Drabužiai, namų tekstilė
Tinklalapis 
oeko-tex.com

Tai bene vienas geriausiai žinomų etiškos tekstilės gaminių sertifikatų, 
dažnai aptinkamas ant, pavyzdžiui, patalynės apvalkalų. Oeko-Tex standartas 
užtikrina, kad juo pažymėtų tekstilės gaminių sudėtyje nėra žmogaus 
sveikatai pavojingų chemikalų. Oeko-Tex naudoja keturių pakopų sistemą: 
draudžiami chemikalai; leidžiami, tačiau sveikatai kenksmingais laikomi 
chemikalai; sveikatai saugiais paprastai laikomi chemikalai; nekenksmingi 
chemikalai.

Tačiau, nepaisant panašiai skambančio pavadinimo, Oeko-Tex nėra 
ekologiškos produkcijos garantas. Jei kažkas nėra kenksminga žmogaus 
sveikatai, tai toli gražu nereiškia, kad tai nėra kenksminga gamtai.

Tekstilės pramonė yra viena labiausiai žemę teršiančių. Įprastinė medvilnė 
yra atsakinga už beveik ketvirtadalį visų pasaulyje naudojamų pesticidų; 
paprastai tai – iš genetiškai modifikuotų sėklų užauginta medvilnė, o 
genetiškai modifikuoti augalai naikina gyvybei Žemėje būtiną bioįvairovę. 
Tekstilėje naudojami cheminiai dažai dažnai išplaunami tiesiai į upes, 
taip teršdami geriamą vandenį. Tačiau tokiais ir panašiais būdais sukurti 
medvilnės gaminiai gali gauti Oeko-Tex 100 sertifikaciją, reiškiančią, jog 
gaminyje nėra žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų.18 

18 Šaltinis:  https://www.kalani-blog.com/en/why-is-oeko-tex-100-not-an-ecological-
standard

http://oeko-tex.com
https://www.kalani-blog.com/en/why-is-oeko-tex-100-not-an-ecological-standard
https://www.kalani-blog.com/en/why-is-oeko-tex-100-not-an-ecological-standard
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Etiškos prekybos iniciatyva
Ethical Trading Initiative

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Ethical Trading Initiative
Sektoriai 
Verslo įmonės, profesinės 
sąjungos, nevyriausybinės 
organizacijos
Tinklalapis 
ethicaltrade.org

Pagrindinė Etiškos prekybos iniciatyvos (angl. Ethical Trading Initiative – 
ETI) misija yra apsaugoti darbuotojų teises pasaulinėse tiekimo grandinėse. 
Jos nariai – verslo įmonės, profesinės sąjungos bei nevyriausybinės 
organizacijos – privalo užtikrinti devynių pagrindinių principų laikymąsi.

Šie principai yra:

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pats savaime ETI sertifikatas neužtikrina 
šimtaprocentinio skaidrumo ir etiškumo visose gamybos grandyse. 
Daugeliui korporacinių ETI narių, tokių kaip didieji prekybos centrai ar 
greitosios mados gigantai, kelias iki tikrai etiškos gamybos ir prekybos yra, 
deja, dar labai tolimas.

Darbas pasirenkamas laisva valia ir nėra priverstinis
Užtikrinama asociacijų laisvė
Darbo sąlygos yra saugios ir atitinka higienos standartus
Nenaudojamas vaikų darbas
Mokami atitinkami, orų pragyvenimą užtikrinantys atlyginimai
Darbo valandos yra priimtinos ir ne per ilgos
Jokios diskriminacijos
Reguliari darbo sutartis
Draudžiamas žiaurus ir nežmoniškas elgesys

@ Tydence Davis

http://ethicaltrade.org
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SKURSTANTYS DIRBANTIEJI   
„Milijonams paprastų žmonių tampa vis sunkiau susikurti gerovę per 
darbą“, – teigia Pasaulio darbo organizacijos generalinis direktorius 
Guy’us Ryder’is.19 Bene svarbiausia to priežastis – pajamų nelygybė 
ir niekiniai, pragyvenimo kaštų neatitinkantys atlyginimai.

Dabartinę darbo situaciją pasaulyje nagrinėjančios ataskaitos 
„Užimtumas pasaulyje ir socialinė perspektyva – tendencijos  
2020 m.“ (angl. World Employment and Social Outlook: Trends 
2020) duomenimis, 188 mln. žmonių pasaulyje ieško darbo ir 
jo neranda; 165 mln. žmonių dirba, tačiau uždarbio nepakanka 
pragyvenimui; 267 mln. jaunimo nedirba ir nesimoko. Daugiau 
nei 630 mln. dirbančiųjų, arba kas penktas pasaulyje, neuždirba 
tiek, kad išbristų iš skurdo. Ir tai – ne pačių žmonių kaltė: tai lemia 
sisteminės / struktūrinės nelygybės, susijusios su prieiga prie 
darbo, (ne)sąžiningu atlyginimu už darbą, išnaudojimu paremtomis 
tiekimo bei gamybos grandinėmis ir kt.

Be to, ataskaitoje teigiama, kad pajamų nelygybė pasaulyje yra 
žymiai didesnė, nei prieš tai manyta.

Etiškos prekybos iniciatyva ragina verslo įmones pradėti taikyti 
vadinamąją „pragyvenimo algą“ (angl. Living Wage) visose 
savo gamybos grandinėse. Darbuotojai skatinami organizuotis 
tarpusavyje – ar su profesinių sąjungų pagalba – ir kolektyviai derėtis 
su darbdaviu dėl geresnių darbo sąlygų. Pavyzdžiui, Brazilijos Sao 
Francisco slėnyje tropinių vaisių sektoriuje dirbantys sezoniniai 
darbininkai tokiu būdu išsikovojo ne tik geresnius atlyginimus, 
bet ir kitų savo teisių įgyvendinimą, tarp jų – pertraukas vaikus 
maitinančioms moterims ir apsaugą laikiniems darbininkams.20

19 Šaltinis: https://www.ethicaltrade.org/blog/working-poor
20 Šaltinis: https://www.ethicaltrade.org/resources/case-studies/how-collective-bargaining-
brazils-fruit-sector-has-reduced-vulnerability @ Hobi Industri

https://www.ethicaltrade.org/blog/working-poor
https://www.ethicaltrade.org/resources/case-studies/how-collective-bargaining-brazils-fruit-sector-has-reduced-vulnerability
https://www.ethicaltrade.org/resources/case-studies/how-collective-bargaining-brazils-fruit-sector-has-reduced-vulnerability
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Miškų valdymo taryba
Forest Stewardship Council – FSC

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Forest Stewardship 
Council
Sektoriai 
Baldai, popierius ir jo 
gaminiai, kiti gaminiai iš 
medienos
Tinklalapis 
fsc.org

Miškų valdymo taryba yra tarptautinė ne pelno siekianti įvairių 
suinteresuotųjų šalių organizacija, įkurta 1993 m. skatinti atsakingą 
pasaulio miškų tvarkymą ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais.

Miškai tikrinami ir sertifikuojami pagal griežtus standartus, pagrįstus FSC 
10 miškų tvarkymo principais. Norint gauti FSC sertifikatą, miškas turi būti 
tvarkomas aplinkai tinkamu, socialiai naudingu ir ekonomiškai perspektyviu 
būdu.

Yra trys FSC sertifikatų tipai:

Miškų sertifikavimo  
patvirtinimo programa
Programme for the Endorsement of  
Forest Certification – PEFC  

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
PEFC  arba nacionalinė 
sertifikavimo agentūra
Sektoriai 
Medienos ir jos pluošto 
gaminiai
Tinklalapis 
pefc.org

Miškų sertifikavimo patvirtinimo programa (angl. Programme for the 
Endorsement of Forest Certification – PEFC) yra tarptautinė organizacija, 
skatinanti atsakingą miškininkystę ir vykdanti nepriklausomą tvarios 
miškininkystės sertifikavimą bei medienos produktų ženklinimą. Aljansas 
palaiko nacionalines miškų sertifikavimo programas ir bendradarbiauja 
su vietinėmis organizacijomis siekiant užtikrinti tvarų ekonominį elgesį 
su mišku. Didelis dėmesys skiriamas mažų ir vidutinių miško teritorijų 
savininkams bei bendruomenėms, kurioms tvarios miškininkystės 
sertifikavimo procesas dažnai yra per brangus; tam sukurta speciali 
grupinio sertifikavimo sistema, kuria jau pasinaudojo daugiau nei milijonas 
nedidelių miško teritorijų savininkų.

PEFC laikosi trijų pagrindinių tvarumo ramsčių: ekologinio, socialinio ir 
ekonominio ir savo veiksmus grindžia neatsiejamais jų tarpusavio ryšiais. 
PEFC sertifikatas užtikrina, kad popieriaus gamyboje naudojamas tik iš 
tvarių miškų gaunamas pluoštas, laikantis miškų išteklių apsaugos taisyklių 
ir ekonominės bei socialinės gyventojų gerovės reikalavimų.

FSC 100% Visa mediena arba medienos pluoštas, esantis produkte, yra 
iš FSC sertifikuoto miško.

FSC Mix Produkte esanti mediena ar jos pluoštas yra iš mišrių žaliavų, 
tarp kurių: mediena iš FSC sertifikuoto miško; perdirbta ar kelintą kartą 
panaudojama mediena; FSC kontroliuojama mediena.

FSC Recycled Visa mediena ar jos pluoštas yra perdirbta; sertifikatui 
gauti produkte turi būti mažiausiai 70 proc. perdirbtos medienos (ši 
taisyklė negalioja popieriaus produktams).

http://fsc.org
http://pefc.org
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STATYBOSE
Statybų pramonė yra viena didžiausių medienos vartotojų. Statiniai 
iš medienos turi daugybę privalumų – jie į naudą žmogaus sveikatai; 
mediena yra atsinaujinantis šaltinis, gamyboje reikalaujantis 
žymiai mažiau energijos nei plienas ar cementas. Tačiau tam, 
kad mediena statybose būtų išties tvari, ji turi atkeliauti iš tvaraus 
miško.

Siekiant skatinti tvarios, sertifikuotos medienos naudojimą 
architektūroje, PEFC bendradarbiauja su Pasaulio architektūros 
festivaliu. Čia jau kelinti metai iš eilės PEFC finansuoja 
apdovanojimą architektams už geriausią, stilingiausią statinį iš 
sertifikuotos medienos.

@ Filip Zrnzevic
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ES ekologinis ženklas
EU Ecolabel

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Europos Komisija, ES 
eko-ženklinimo taryba, 
nacionalinės institucijos
Sektoriai 
Ne maisto ir ne vaistų 
pramonės produktai, 
turistų apgyvendinimo 
paslaugos
Tinklalapis 
ec.europa.eu/
environment/ecolabel/

Pradėtas naudoti 1992 metais, Europos Sąjungos ekologinis ženklas – tai 
sertifikavimo sistema, kuria žymimi mažesnį neigiamą poveikį aplinkai 
nei įprastiniai turintys ES pagaminti produktai. Šio ženklo naudojimą 
reglamentuoja Europos Komisija, padedama įvairių organizacijų, atsakingų 
už standarto įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu.

Kokiais kriterijais remiantis produktai sertifikuojami? Paimkime popieriaus 
gaminių pavyzdį: ES ekologiniu ženklu žymimi tie popieriaus produktai, 
kurių gamyboje užtikrinamas ribotas neigiamas poveikis aplinkai dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimo ir mažesnio vandens 
bei elektros sunaudojimo, geresnio panaudoto popieriaus perdirbimo bei 
prevencinių priemonių, skirtų žmonių sveikatos apsaugai, įgyvendinimo.

Šiuo metu Europos Komisija taip pat atlieka studijas dėl trijų kitų didelių 
sričių įtraukimo į ES ekologiniu ženklu sertifikuojamas kategorijas: 
finansiniai produktai, maisto produktai ir biurų pastatai.

JAV žemės ūkio departamento 
ekologiškų produktų  
sertifikatas
USDA Organic

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
JAV žemdirbystės 
departamentas
Sektoriai 
Maisto prekės, maisto 
papildai, kiti ne maisto 
produktai
Tinklalapis 
usda.gov/topics/organic

Šiuo ženklu pažymėtuose ekologiškuose produktuose nėra naudojami 
sintetiniai ar genetiškai modifikuoti ingredientai. Ekologiškuose ūkiuose 
draudžiami sintetiniai pesticidai, trąšos ir genetiškai modifikuotos sėklos; 
gyvulių ūkiuose draudžiami sintetiniai augimą skatinantys hormonai ir 
antibiotikai; neleistinas maisto švitinimas; šiuo ženklu žymimi tik produktai, 
kurių sudėtyje 100 proc. ingredientų atitinka JAV žemės ūkio departamento 
reikalavimus ekologiškai produkcijai.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://usda.gov/topics/organic
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ATVYKUS Į JUODKALNIJĄ
Turistų apgyvendinimu Juodkalnijoje užsiimanti įmonė „UTJEHA“ ES ekologiniu ženklu buvo sertifikuota 
2012 metais ir nuo to laiko toliau įvairiomis priemonėmis mažina savo energijos sunaudojimą: pvz., 
nuomojamuose butuose telefonų krovikliai yra varomi saulės baterijomis, visos elektros lemputės 
yra tausojančios energiją. Butų turistams savininkas, „UTJEHA“ vadovas Michael’as Bader’is svečiams 
užsako tik ES ekologiniu ženklu pažymėtą tualetinį popierių, muilą bei šampūną.

Be šių iniciatyvų, įmonė savo ruožtu įsigijo skardinių traiškymo mašiną, kuri padeda svečiams sumažinti 
šiukšlių skardines atiduodant jas perdirbimui. „Tikime, kad žaliasis turizmas yra ne tik madinga 
tendencija, bet ir viso mūsų sektoriaus ateitis“, – sako M. Bader’is, tvaraus turizmo propaguotojas 
Juodkalnijoje.21  

NATRUE
NATRUE

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
NATRUE
Sektoriai 
Kosmetika  
Tinklalapis 
natrue.org

NATRUE yra 2007 m. Briuselyje įkurta tarptautinė ne pelno siekianti 
organizacija, teikianti kokybės sertifikatus natūralios ir organiškos 
kosmetikos produktams.

Šis ženklinimas kosmetikos gaminius skirsto į tris tipus pagal jų sudėtį. 
Pirmoji kategorija suteikiama visiškai natūraliai kosmetikai; antroji 
kategorija – kosmetikos produktams, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 70 proc. 
medžiagų yra ekologiškos; trečioji kategorija skirta gaminiams, kuriuose ne 
mažiau kaip 95 proc. medžiagų yra ekologiškos. Pastaroji kategorija leidžia 
gaminį vadinti visiškai ekologišku.

Griežtus NATRUE kriterijus gali atitikti tik nedaugelis kosmetikos gaminių, 
todėl šis ženklas yra didelis iššūkis gamintojams ir yra suteikiamas tik 
autentiškiems ekologiškiems kosmetikos gaminiams.

21 Šaltinis: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Success_story_Utjeha.pdf @ Andrej Lisakov

http://natrue.org
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VALGYK DAUGIAU JAUTRUMO
Šiuolaikiniame finansine „verte“ paremtame pasaulyje „Demeter“ ragina prisiminti tai, kas iš tikrųjų 
yra svarbu ir ką dažnai pamirštame – vertybes. Jomis grįsta asociacijos kampanija „Augsi / Auginsi“ 
(angl. You will grow).

„Bitės yra labai jautrūs ir atviri sutvėrimai, – sako „Demeter“ bitininkas iš Vokietijos Jasper’as 
Heilmann’as. – Jos mums parodo, kaip mes, žmonės, elgiamės su mūsų planeta Žeme. Dirbdamas su 
bitėmis giliai pasineriu į jų pasaulį. Man svarbu gerbti jų ritmus bei poreikius, ir kartu padėti palaikyti 
gerą jų sveikatą.“

„Demeter“ supranta ekosistemų tarpusavio priklausomybes ir bendradarbiauja su visais gamtos 
veikėjais. Bioįvairovė yra gyvybiškai būtina, tad „Demeter“ ūkininkai savo žemėse daro viską, kad 
jose gerai jaustųsi visos gyvybės formos – nuo mažiausio vabzdžio ir augalėlio iki didžiųjų gyvūnų. 
Biodinaminiuose ūkiuose mažiausiai dešimtadalis teritorijos sąmoningai skiriamas bioįvairovei 
skatinti.

@ Ivan Bandura
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Demeter  
(biodinaminė žemdirbystė)
Demeter

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Demeter arba nacionalinė 
sertifikavimo agentūra
Sektoriai 
Maisto produktai  
Tinklalapis 
demeter.net

„Demeter“ yra pasaulinė biodinaminius ūkius sertifikuojančių organizacijų 
asociacija. Jos sertifikavimo procesas sudėtingas, nes jo metu ne tik 
tikrinama, kaip laikomasi formalių reikalavimų, bet kartu ir vertinama, ar 
naudojamas ūkininkavimo būdas atitinka biodinaminio ūkininkavimo 
paradigmą. Pagal „Demeter“ sistemą sertifikuojama ne atskira auginama 
maisto kultūra ar teritorija, o visas ūkis.

Biodinaminis ūkininkavimas – tai toks ūkininkavimo būdas, kai visas ūkis 
suprantamas kaip gyvas organizmas; siekiama visur, įskaitant žmonių 
tarpusavio santykiuose bei santykyje tarp žmogaus ir gamtos, palaikyti 
darną ir neardyti pusiausvyros gamtoje. Toks ūkis yra minimaliai arba visai 
nepriklausomas nuo išorės veiksnių; jis visiškai save išlaiko ir yra pilnai 
atsakingas už savo veiklą. Įprastinėje žemdirbystėje naudojamų cheminių 
trašų, monokultūrų ir buldozerių dėka dirvožemis ir jame gyvenantys 
mikroorganizmai nyksta. Savo ruožtu, biodinaminis ūkininkavimas grąžina 
dirvožemiui derlingumą ir regeneruoja gyvybę.

„Demeter“ standartai yra žymiai griežtesni nei ekologiškų ūkių sertifikavimo 
reikalavimai. Tai – vienas griežčiausiai kontroliuojamų sertifikavimo ženklų.

Ekologiškas ūkininkavimas
Agriculture Biologique

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Control Union Inspections 
France
Sektoriai 
Maisto produktai ir 
gėrimai, pašaras, sėklos
Tinklalapis 
control-union.fr/control-
union/Agriculture-
Biologique-Certificats-AB-fr

Prancūzijos valstybinis organiškų produktų ženklinimo standartas, 
teikiamas nuo 1985 m. Visi šiuo logotipu pažymėti produktai privalo būti 
sudaryti iš ne mažiau kaip 95 proc. ekologiškų komponentų, taip pat turi 
būti pagaminti ar perdirbti Europos Sąjungos ribose.

Du pagrindiniai šį ženklinimą vykdančios institucijos tikslai yra skatinti 
ekologiškų ūkių ir gamybos plėtrą Europos Sąjungoje, taip pat remti 
atsakingus, tvarius žemės ūkio bei gamybos modelius.

http://demeter.net
http://www.control-union.fr/control-union/Agriculture-Biologique-Certificats-AB-fr
http://www.control-union.fr/control-union/Agriculture-Biologique-Certificats-AB-fr
http://www.control-union.fr/control-union/Agriculture-Biologique-Certificats-AB-fr
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Žaliojo gaublio sertifikatas
Green Globe certification

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Green Globe Ltd.
Sektoriai 
Turizmas, viešbučiai, 
restoranai, kelionių 
organizavimas    
Tinklalapis 
greenglobe.com/
standard/

Žaliojo gaublio sertifikatas (angl. Green Globe Certification) yra 
struktūrizuotas kelionių verslo ir turizmo bei jų tiekimo grandinių 
įvertinimas tvarumo aspektu. Į šį standartą įeina 44 pagrindiniai kriterijai 
bei daugiau nei 380 atitikties rodiklių, suskirstytų į keturias sritis:  

1. Darnus valdymas

2. Socialiniai ir ekonominiai aspektai

3. Kultūrinio paveldo apsauga

4. Aplinkosaugos faktoriai

Žaliasis gaublys turi tris sertifikavimo lygius. Pirmasis vadinasi „Žaliojo 
gaublio sertifikatas“ (angl. Green Globe Certified) ir yra skiriamas nariams, 
atitinkantiems nustatytus tvarumo reikalavimus; jis yra atnaujinamas 
kasmet, jei sertifikuojamas narys išpildo daugiau nei pusę visų reikalavimų. 
Antrasis lygis yra „Auksinis narys“ (angl. Golden Member) ir yra skiriamas 
nariams, atitinkantiems sertifikavimo reikalavimus penkerius metus iš eilės. 
Aukščiausias lygis yra „Platininis narys“ (angl. Platinum Member), skiriamas 
tiems, kurie atitinka sertifikavimo kriterijus dešimt metų iš eilės.

Sertifikatas suteikiamas šiems verslo sektoriams: kruiziniams laivams, 
golfo aikštynams, viešbučiams ir kurortams, renginių salėms, restoranams, 
spa ir sveikatingumo centrams, automobilių nuomos punktams, transporto 
kompanijoms, kelionių organizatoriams ir pan.

http://greenglobe.com/standard/
http://greenglobe.com/standard/
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Žaliasis raktas
Green Key

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Foundation for 
Environmental Education
Sektoriai 
Turizmas, apgyvendinimo 
ir maitinimo sektoriai   
Tinklalapis 
greenkey.global

Žaliasis raktas (angl. Green Key) yra tarptautinis ekologinio tvarumo 
sertifikato ženklinimas, skirtas turizmo paslaugų sektoriui. Jis suteikiamas 
verslo įmonėms, atitinkančioms Aplinkosaugos švietimo fondo (angl. 
Foundation for Environmental Education) nustatytus kriterijus. Žaliojo 
rakto ženklinimu žymimi viešbučiai, svečių namai, kempingai, restoranai ir 
laisvalaikio vietos.

Tvarumo kriterijai, pagal kuriuos vertinamas verslo modelis, yra skirstomi 
į dvi dalis: tarptautiniai ir vietiniai. Tarptautiniai yra baziniai ir vienodai 
galioja visose šalyse. Vietiniai gali būti griežtinami ar praplečiami pagal 
nacionalinę teisinę bazę, infrastruktūros situaciją, klimatą bei vietines 
kultūras. Reikalavimai susiję su aplinkosauga bei svečių, darbuotojų, tiekėjų 
ir visos bendruomenės įtraukimu, tarp jų: vandens ir energijos taupymas, 
tinkamas atliekų tvarkymas, svečių bei darbuotojų informavimas tvarumo 
klausimais, atsakingas maisto ir gėrimų tiekimas, atvirų erdvių tvarkymas 
ir kt.

Šiuo metu Žaliojo rakto sertifikatas yra suteiktas daugiau nei 3 200 
viešbučių ir kitų turizmo sektoriaus dalyvių 65-iose šalyse, didžioji dalis 
jų – Europoje.

@ Markus Spiske

http://greenkey.global
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Plastikas vandenyno ribose
Ocean Bound Plastic Certifications

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Zero Plastic Oceans
Sektoriai 
Atliekos, plastikas, 
perdirbimas
Tinklalapiai 
obpcert.org 
zeroplasticoceans.org

Sertifikavimo ženklą „Plastikas vandenyno ribose“ (angl. Ocean Bound 
Plastic) suteikia nevyriausybinė organizacija „Nulis plastiko vandenynuose“ 
(angl. Zero Plastic Oceans – ZPO). Link vandenynų keliaujantis plastikas – tai 
prastai arba visai nesutvarkytos plastiko atliekos, išmestos į aplinką, iš kur 
jos galiausiai su lietaus, vėjo, upių pagalba pasiekia jūras bei vandenynus. 
Šis plastikas vandenynus teršia atkeliavęs iš sausumos (į šį tipą neįeina 
jūrose tyčia ar netyčia laivų išmetamos plastiko atliekos).

ZPO ilgesnio laikotarpio vizijoje aptariami ir platesni problemos aspektai – 
pvz., plastikas kaip medžiaga: kaip užtikrinti, kad jis neterštų aplinkos ir 
nekeltų grėsmės gamtai bei žmonių sveikatai? Kaip pasiekti šimtaprocentinį 
plastiko perdirbimą? Kaip sumažinti plastiko, ypač vienkartinio, vartojimą 
pasaulyje?

Sertifikatas „Plastikas vandenyno ribose“ suteikiamas trijų tipų 
organizacijoms:

Sertifikavimo proceso metu nepriklausomi auditoriai nustato, kokį kiekį 
plastiko sertifikuojanti įmonė pašalino iš aplinkos.

Įmonės ir/ar organizacijos, užsiimančios gamtoje išmesto plastiko 
surinkimu ir tinkamu tvarkymu dar prieš tai, kai jis pasiekia mūsų 
jūras ir vandenynus, ir dalyvaujančios iniciatyvoje „Nulis plastiko 
vandenynuose“.

Nevyriausybinės organizacijos, kooperatyvai ar įmonės, renkančios, 
perdirbančios ir/ar parduodančios išmestą plastiką. Sertifikatas padeda 
teikti plastiko tvarkymo paslaugas.

Plastiko perdirbimu ir/ar pakuočių gamyba užsiimančios įmonės.

@ Freepik

http://obpcert.org
http://zeroplasticoceans.org
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Saugu delfinams
Dolphin Safe

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
International Marine 
Mammal Project (Earth 
Island Institute)
Sektoriai 
Žuvis, jūros gyvūnai    
Tinklalapis 
savedolphins.eii.org

Ilgus dešimtmečius tuną žvejojantys laivai Ramiajame vandenyne vydavosi 
ir tinklais gaudydavo delfinus, kad sužvejotų po jais plaukiantį tuną. Tokiu 
būdu buvo nužudyta mažiausiai septyni milijonai delfinų.22 1988 m. Earth 
Island institutas viešai paskelbė pirmąją video-dokumentiką, kurioje buvo 
aiškiai matyti, kaip delfinai miršta tuno tinkluose. 1990 m. institutas sukūrė 
programą „Saugu delfinams“, nustačiusią tarptautinius standartus siekiant 
sustabdyti delfinų gaudymą ir žudymą tuno tinklais.

Šiandien didžioji dalis tuną žvejojančių kompanijų teigia užsiimančios 
tik delfinams saugiomis praktikomis. Institutas vykdo daugiau nei 800 
žuvininkystės kompanijų 76-iose šalyse monitoringą, siekiant užtikrinti, kad 
gaudant tuną delfinai lieka saugūs.

Deja, Meksikos žvejybos kompanijos siekia per Pasaulinę prekybos 
organizaciją neutralizuoti šį sertifikavimo ženklą ir juo žymėti savo tuno 
produkciją, sugautą žudant delfinus. Beje, gamtosaugininkų nuostabai, 
tvarių praktikų jūrose sertifikavimą vykdanti Jūros valdymų taryba (angl. 
Marine Stewardship Council – MSC) delfinus žudančias Meksikos žvejybos 
kompanijas apdovanojo „tvarumo“ sertifikatu.

22 Šaltinis: http://savedolphins.eii.org/campaigns/dsf/  

@ Noaa

http://savedolphins.eii.org
http://savedolphins.eii.org/campaigns/dsf/
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ĮSPĖJIMAS
Kaip ir Miškų valdymo taryba (angl. Forest Stewardship Council – FSC),  Jūrų valdymo taryba (Marine 
Stewardship Council – MSC) buvo įkurta  kaip bendras verslo korporacijos ir nevyriausybinio sektoriaus 
(Pasaulinio laukinės gamtos fondo – WWF) projektas. Ir, kaip ir FSC, kuri sertifikuoja popierių, pakuotes 
ir kitus medienos gaminius pagal „tvarios“ miškininkystės principus, MSC daugybę kartų yra buvusi 
apkaltinta prastu darbu23: pavyzdžiui, MSC dažnai suteikia savo mėlynąjį sertifikatą net ir toms žvejybos 
įmonėms, kurios akivaizdžiai neatitinka aplinkosaugos standartų arba net tyčia kenkia gamtai. 
Dažnai susiduriama ir su interesų konfliktu, kitaip tariant – korupcija sertifikuojant. Vienas pastarųjų 
atvejų – MSC suteiktas „tvarios žuvininkystės“ standartas Šiaurės Atlanto vandenyne tuną gaudančiai 
įmonei „Usufuku Honten“ nepaisant mokslinių skaičiavimų, rodančių, jog šios žuvies populiacijos yra 
grėsmingai mažos ir jas būtina apsaugoti.24 

BRANGŪS VANDENYNAI
Šiuo metu daugiau kaip 2 tūkst. jūrų gyvybės rūšių yra įrašyti į 
Raudonąją knygą. Viena pagrindinių jiems gresiančio išnykimo 
priežasčių yra žuvų pereikvojimas, t. y. netvariai vykdoma žvejyba. 
Daugiau nei pusė visų komerciškai žvejojamų žuvų populiacijų 
pasaulyje yra arba nepakankamos, arba per daug išžvejotos 
ir nesugeba atitaisyti tvaraus savo populiacijos lygio. Be to, 
industriniai žvejybos metodai dažnai suardo vandenyno dugno 
ekosistemas ir palieka milžiniškus kiekius „atliekų“ (t. y. į tinklus 
patekusių komerciškai nepelningų, bet ekosistemoms gyvybiškai 
reikalingų gyvūnų).

Akvakultūra (t. y. žuvies ar kitų jūros gyvūnų auginimas 
tvenkiniuose), nors yra mažiau neigiamo poveikio jūroms daranti 
alternatyva industrinei žvejybai, deja, nėra tinkamai vystoma ir 
valdoma. Kai kuriais atvejais, tvenkiniai kasami ten, kur anksčiau 
buvo miškai, dabar iškirsti; kitur teršiamos upės ar genetiškai 
silpninamos laukinių žuvų populiacijos.25 

Mūsų jūros ir vandenynai yra per brangūs, kad juos taip 
išnaudotume ir jiems kenktume. Vandenynų sveikata yra tiesiogiai 
susijusi su mūsų pačių tolesniu egzistavimu šioje žemėje, tad 
privalome užtikrinti, kad esame teigiama, o ne destruktyvi jėga.

23 Šaltinis:  https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/leaked-wwf-report-levels-harsh-criticism-of-msc  
24 Šaltinis:  https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/msc-faces-ngo-criticism-in-atlantic-bluefin-hearing-new-
report
25 Šaltinis:  https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/fos-friend-of-the-sea  

@ Francesco Ungaro

https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/leaked-wwf-report-levels-harsh-criticism-of-msc
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/msc-faces-ngo-criticism-in-atlantic-bluefin-hearing-new-report
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/msc-faces-ngo-criticism-in-atlantic-bluefin-hearing-new-report
https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/fos-friend-of-the-sea
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Jūrų valdymo tarybos  
standartai
Marine Stewardship Council Standards

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
Marine Stewardship 
Council 
Sektoriai 
Žuvininkystė, jūrų 
produktai
Tinklalapis 
msc.org

Jūrų valdymo taryba (angl. Marine Stewardship Council – MSC) yra 
tarptautinė nevyriausybinė organizacija, nustatanti pasaulinius tvarios 
žvejybos standartus ir suteikianti savo mėlynąjį tvarią žuvininkystę 
patvirtinantį sertifikatą tvariai sugautai žuvies bei iš kitų jūrų gyvūnų 
gaunamai produkcijai. Tvariai – tai nepereikvojant jūrų resursų bei tausojant 
vandenynus.

Mūsų jūros ir vandenynai kenčia ne tik nuo milžiniškos plastiko, chemikalų, 
naftos, kanalizacijos nuotekų taršos, bet ir nuo per didelio bei netinkamo 
industrinio žuvavimo. Naudojant tralus ir kitas destruktyvias industrinės 
žvejybos priemones, žalojamas jūros dugnas, kenkiama jautrioms vandenynų 
ekosistemoms, naikinamos įvairios jūrų gyvybės formos, žuvų populiacijoms 
neleidžiama atsikvėpti ir atstatyti sveikus, tvarius savo skaičius.

Jūros draugas 
Friend of the Sea Certification – FOS

Sertifikuojanti agentūra / 
organizacija 
World Sustainability 
Organization
Sektoriai 
Žuvis, jūros gyvūnai
Tinklalapis 
friendofthesea.org

„Jūros draugas“ (angl. Friend of the Sea) yra Pasaulio tvarumo organizacijos 
(angl. World Sustainability Organization) projektas su humanitarine ir 
aplinkosaugine misija.

Šis sertifikatas suteikiamas tvariai veiklą vykdančioms žvejybos 
kompanijoms bei jūrų produkcijai – žuviai, jūros gėrybėms, omega-3 žuvies 
taukams; kruizų bei prekybinių laivų kompanijoms; delfinų, banginių, jūrų 
vėžlių, ryklių ir kitų jūrų gyventojų stebėjimą vykdančioms įmonėms; 
tvariems paplūdimiams; tvariai išgaunamai jūros druskai; restoranams; 
dekoratyvinėmis žuvimis ir akvakultūra prekiaujančioms įmonėms.

Reikalavimų vykdymą užtikrina nepriklausomas tarptautinis auditas.

„Jūros draugas“ taip pat remia vandenynų apsaugai skirtus projektus.

http://msc.org
http://friendofthesea.org
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