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Життя в Німеччині

Сортування сміття в Німеччині
Напевно ви помітили різнокольорові баки для сміття в
Німеччині – на вокзалах, перед будинками і навіть на
стежках у лісі. Сміття не просто викидають у сільській
місцевості, у громадських місцях на вулиці. Тому люди
докладають багато зусиль для утилізації відходів належним
чином.
Перероблені відходи – папір, пластик, скло тощо
використовується для виробництва нових продуктів, таких як газетний папір,
квіткові горщики чи пляшки. Переробка зменшує кількість сміттєзвалищ, економить
сировину та менше відходів спалюється. Простіше кажучи, розділяти різні види
відходів і переробляти це добре та важливо для навколишнього середовища.
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Різні баки для сміття
У Німеччині сміття збирають у різні баки (контейнери для
сміття), кожен в будинку має свої. Контейнери для паперу
переважно мають синю кришку, упаковка (пластик, фольга,
метал, алюміній) поміщається в жовтий пакет або
контейнер з жовтим кришка. Біорозкладне сміття, як-от
кухонні відходи або квіти викидається в біоконтейнер, який
переважно має коричневу або зелену кришку. Ви повинні
внести певну суму за більшість скляних або пластикових
пляшок куплених в Німеччині. Коли ви віддаєте (здаєте) пляшки назад до магазину
вам повертаються ваші кошти, ідея полягає в тому, щоб люди не просто викидали їх.
В супермаркетах часто є автомат для повернення цих пляшок. Німці збирають інші
види скла в домашніх умовах, перш ніж відправляти порожнє в контейнери для
переробки скла. Кидання скла в ці ємкості видає багато шуму, тому ви повинні
робити це лише вдень або рано ввечері. Інші види відходів, для яких немає
спеціального контейнера, потрапляють у смітник разом із чорною кришкою.
Кольори кришок іноді відрізняються від регіону де ви проживаєте, навіть корінні
німці іноді запитують у випадках сумніву, тому якщо ви заплутаєтесь – не
переживайте і сміливо запитуйте сусідів.
Пам’ятайте, інколи організації які забирають сміття можуть перевіряти сортування,
якщо виявиться, що ви розділили неправильно, то контейнер можуть залишити
повним, сміття залишити біля вашого будинку або ж оштрафують.
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Розділення сміття економить гроші
Спочатку потрібно докласти певних зусиль, щоб запам’ятати який тип сміття в який
контейнер йде. Але якщо ви сортуєте своє сміття і таким чином захищаєте
навколишнє середовище, ви неодмінно отримаєте повагу корінних німців! З цієї
причини Deutschland-Begleiter.de команда рекомендувала б вам дізнатися більше
про те, як правильно розділяти відходи в місці, де ви живете. Ви можете зв’язатися з
місцевою організацією з утилізації відходів (що може бути дещо складним) або
просто запитати у когось із сусідів. Крім того, ви можете запитати у людини, яка
розповіла вам про Deutschland-Begleiter.de. Розділення різних видів сміття також
може заощадити ваші гроші. У деяких частинах Німеччини залишки сміття в
чорному контейнері зважують, і чим важче сміття, тим вищий збір за вивіз сміття.
Макулатуру та упаковку, як правило, збирають безкоштовно.

Відповідальність за нашу планету
До речі, звички Німеччини щодо розділення відходів
пов’язані з християнським корінням країни. Християнам
доручено «захищати, оберігати творіння», тому що це дар
Божий. Цей божественний наказ залишив свій відбиток у
нашому суспільстві. Хоча багато людей у Німеччині
намагаються захистити оточення, не звертаючись до Бога і
Біблії, коріння цих дій можна побачити у нашій
відповідальності перед Богом. Зрештою, як говорить Біблія
(у Буття 2:15 і Псалом 115:16), Земля належить Богові. Ми, люди, повинні цінувати,
піклуватися про світ та зберігати його. Ми повинні передавати наступним
поколінням добрі речі, які ми отримали від Бога.
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