
czyli jak nie być zielonym 
w zielonych sprawach



Czy spotkałeś/aś 
się z pojęciem
greenwashingu?



   Nadużywanie słowa eko lub 
używanie go w stosunku do usług 
i produktów, które wcale nie są 
ekologiczne.

   Udawanie przez firmę, że jest
„zielona” i przyjazna środowisku, 
podczas gdy to nieprawda.

   Greenwashing nazywany jest też:
− ekościemą,
− zielonym kłamstwem,
− zieloną ściemą.



1. Ukrywanie niekorzystnych cech. 

2. Brak precyzji.

3. Brak związku. 

4. Brak dowodów. 

5. Schowane koszty alternatywne. 

6. Mniejsze zło.

7. Białe kłamstwo. 



Źródło zdjęcia: https://swiatoze.pl/greenwashing-czyli-ekosciema/



...w rzeczywistości stała 
przede wszystkim troska 
o oszczędzanie na 
detergentach.

Ponadto, w hotelowych 
łazienkach umieszczane są 
 jednorazowe buteleczki
z kosmetykami – co także
przeczy postawie ekologicznej.

Określenia  „greenwashing” po raz pierwszy użył w 1986 roku 
Jay Westervelt w swoim artykule na temat hoteli.

Zauważył on, że za hotelową 
prośbą o rzadszą wymianę 
ręczników pod przykrywką 
troski o planetę...



Ubrania reklamowane jako wykonane
z ekologicznych tkanin, choć proces 
produkcji tych ubrań szkodzi
środowisku (chemiczne barwniki, 
duże zużycie wody, energii).

Marki promujące swoje produkty
jako „ekologiczne”, a dopuszczające
się praktyk szkodliwych dla środowiska.
Przykład: producent papierów 
ekologicznych, który wytwarza ogromną 
ilość drzewopochodnych odpadów.

Produkty spożywcze i kosmetyczne
umieszczone w dziale z produktami
ekologicznymi, choć zawierają olej 
palmowy, którego produkcja przyczynia 
się do masowego wyniszczania 
lasów deszczowych.

Inne przykłady:



Jakie znasz przykłady
greenwashingu
ze swojego otoczenia?



Jak myślisz, dlaczego 
ekościema
jest szkodliwa?



    Osoby, dla których troska 
o środowisko jest ważna, mogą
nieświadomie dokonywać 
wyborów, które tak naprawdę
środowisku szkodzą.

    Dając zarabiać firmom, które
wprowadzają w błąd swoich
klientów wspieramy nieuczciwe
praktyki rynkowe.



1. Stosowanie greenwashingu 
podkopuje zaufanie klientek 
i klientów.

2. Po zetknięciu się z ekościemą
mogą one/oni przestać ufać także 
firmom, które faktycznie działają 
w duchu ekologicznym.

3. W efekcie część klientek 
i klientów może przestać starać się 
dokonywać wyborów korzystnych 
dla środowiska.



Ćwiczenie: 
Nie daj się nabić
w (zieloną) butelkę!



Dowiedz się więcej:

ekonsument.pl

ograniczamsie.com

nanowosmieci.pl

wlaczoszczedzanie.pl – post
Zielony marketing czyli green 
(eco) marketing



Opracowanie ćwiczeń i prezentacji — treść, ilustracje oraz projekt graficzny:
Magdalena Kościańska | wyobrazniej.pl

Przygotowano w ramach projektu Naturalnie Teatr. 
Projekt przeznaczony wyłącznie do nieodpłatnego użytku dydaktycznego.

PUBLIKACJA NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 
Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0),
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl)


