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Svoboda od spotřeby?
Freeganství

„Člověk chodí do práce, která ho nebaví, 
aby si mohl kupovat věci, které 

nepotřebuje.“
(jeden z brněnských freeganů)

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Obraz první: spotřeba

• člověk moderní společnosti se 
stará především o to „mít“ a 
mnohem méně touží 
autenticky „být“

• pomíjivé užívání konzumních 
statků a jejich brzká výměna za 
statky nové vytváří 
bezvýchodný koloběh 
spotřebního nakupování

(Erich Fromm, 1976)
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Důsledky spotřeby: (potravinový) odpad

• Evropská komise odhaduje, že se v domácnostech, 
supermarketech a restauracích zemí EU vyhazuje až 

50 procent nezávadných potravin.

„Odpadkový koš je zrcadlem našeho života“ (Taste the Waste)

Vyhodí až 40 kg 
nerozbalených 
potravin/rok 

Obyvatel Vídně Vídeňský supermarket

Vyhodí až 17t 
nerozbalených 
potravin/rok 

Obraz druhý: freegani

„Máte dvě možnosti existence: 

1) Zahoďte svůj život vyděláváním peněz, abyste si mohli
kupovat věci, které nepotřebujete a ničit tím životní
prostředí.

2) Žijte plnohodnotný život, ve kterém rozvíjíte dovednosti k
soběstačnosti a k uspokojování svých potřeb, pracujte
jen příležitostně a využíváte přebytků v odpadu, přičemž
neponičíte naši planetu.“

(Freegan manifesto)
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Freegani

„Freegani jsou lidé, kteří využívají 
alternativní životní strategie 
založené na omezené participaci na 
konvečním ekonomickém systému 
a minimální spotřebě zdrojů“ 
(Freegan.info, 2013).

Principy:

1. Využívání odpadu (dumpster diving)
2. Vegetariánství a veganství
3. Minimalizace spotřeby a odpadu
4. Squattování
5. Pracovat méně 

Brněnští freegani

• Kdo jsou brněnští freegani

• Já a oni: výzkumník a 15 respondentů

• Moje cesta k nim…

• Jejich cesta ke mně…
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Obraz třetí: Zvol si mou cestu!

• Petr popisuje zkušenost s reakcí na promítání filmu Pozemšťané: „Tam byli
nějací starší lidi, pár asi padesátiletej, kteří se zastavili u toho a koukali na
to, a najednou: ‚To je strašný, to je pravda?‘ O tom nikdy neslyšeli. Pro nás
je to neskutečný, že by to nikdy neslyšeli. Ale oni doma koukaj na takový
programy jako je Nova a nikdy nešli do takových kruhů lidí, kde by mohli
dostat nějakej leták o tom, co se děje ve světě. Takže ty nic nevíš, jsi taková
tabula rasa a teď najednou přijmeš takovou informaci a uděláš: ‚argh‘. A
tihle lidi, kterým bylo přes padesát, se začali ptát, a prostě jsme jim ten film
celej doporučili, kde ho najít, dali letáky a nevěřícně odešli. Pro takový lidi

to děláme.“ (Petr)

Jakou cestu?

…využívání 
odpadu

…nekonzumace masa a 
živočišných produktů

…nekonzumního života
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Cesta nekonzumního života

„Třeba Vánoce teď přichází. Pro lidi je prostě důležitý 
dělat ty Vánoce pompézní. Oni se kvůli tomu zadlužej, 
oni nakoupí takových pí... Tři čtvrtiny těch pí… hodí 
zase do kýbla. A jako vo nic jinýho nejde, než se 
nažrat prostě co nejvíc, sedět u té televize, čumět na 
ty reklamy…“ (Olina)

Cesta nekonzumace masa a 
živočišných produktů

„Celej ten... Systém kolem toho masa a kolem 
toho vnímání masa… Nebo těch zvířat, protože 
většina lidí jí jen to maso a neuvědomí si, že za 
tím jsou živý bytosti, který někdo využívá.“ 
(Lucka)
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Cesta využívání odpadu

• „Já tím že jsem ten ostych překonala k tomu 
odpadu, že tím že něco vyhazuju, tak už to 
není moje a už je to něco prostě hnusnýho, a 
už na to nebudu šahat, tak tím jsem schopná s 
tím odpadem líp nakládat, jo.“ (Olina)

Freegani jako „guerillová škola“

• X báze neformálních sociálních skupin. Jejich 
struktura je většinou nehierarchická, a to i v 
případě, když působí v organizacích (např. FnB)

• X autenticita: vzdělávají dobrovolně, z 
vlastního přesvědčení. Obsah je v souladu s 
jejich žitou realitou

• X hlas mladé generace: mladší se

snaží poučit starší

• X reklama na ideologii



10.11.2013

7

K diskusi a k zamyšlení

• Čím je legitimizováno úsilí freeganů přesvědčovat ostatní o 
tom „jak správně žít?“ Co je „dobro“ a kdo ho definuje?

• Všichni kritici konzumerismu žijí v systému, který je 
konzumní a do určité míry se na něm sami podílejí.

• Stal se antikonzumerismus módním tématem, tedy 
částečně záležitostí masovou? 

• Je spotřeba nezbytná pro blahobyt?

Děkuji za pozornost

Kateřina Lojdová

lojdova@ped.muni.cz


