Ето линка към видеото за устойчивост:
https://www.youtube.com/watch?v=RcNKHQb8QIc

Текст към видеото с обяснение какво е устойчивост:
Това е Ханс-Дийтер. Ханс-Дийтер работи като учител и е сигурен, че живее
според принципите на устойчивостта. Той си купува био-продукти, ходи до
работата си с колелото и светлината, който използва е от еко-ток. Дали обаче
наистина всичко това е устойчиво?
Да се върнем още в самото начало: още през 18-ти век хората са се
интересували и занимавали с природата. Така Карл фон Карловиц осъзнал, че
човек трябва да отсича само толкова дървета, колкото след това може да
засади и отгледа. Така той открил основния принцип на устойчивостта.
Днес устойчивостта се разглежда като обща концепция. Това лесно може да
се обесни с модела на трите основни стълба: екологията, икономиката и
социалният аспект образуват основите на модела и трябва винаги да се
разглеждат заедно.
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разпространеното опазване на климата, на природните ресурси и на
разнообразието на видовете. Освен това хранителните продукти трябва да
бъдат екологично отглеждани. Това означава повече да не бъдат използвани
пестициди и животните в селскостопанските предприятия да получават фуражи
собствено производство. Ние също трябва пестеливо да използваме ресурсите.
Нашите коли имат нужда от бензин, за да се движат. Някога обаче този ресурс
все пак ще свърши и колите вече няма да могат да се движат. Поради тази
причина се влагат много усилия, за да се измисли алтернатива и да продължим
да опазваме природата си. Така следващите поколения ще могат да използват
природосъобразни коли, например електрокари.
Следващият стълб е икономическият. Тоест в бъдеще Ханс-Дийтер трябва
да намира в супермаркетите само сезонни стоки от региона, като например
през лятото ягоди, произведени в Германия (България). Манготата от Бразилия
или бананите от Колумбия и Еквадор стигат до Европа със самолет и

пропътуват много големи разстояния преди да достигнат до крайния
потребител. По този начин околната среда силно се замърсява.
Третият стълб на устойчивостта е социалният компонент. Част от целите
са по-добри възможности за обучение, равнопоставеност на мъжете и жените,
борбата с бедността, както и благосъстоянието на всички обитатели на Земята.
Например един производител на напитки от индустриална страна има доста да
наваксва по този параграф: изворите и кладенците на селата в Индия се
отцепват и водата се събира. Защото водата е нужна за производството на
голямото предприятие в страната. Това не е много устойчиво, мисли си също и
Ханс-Дийтер. Трябва да бъде оставена поне малко вода в кладенците и за
нуждите на индийското население.
Значи Ханс-Дийтер се опитва наистина да отговаря на тристълбовия модел:
при покупката на био-продукти, докато пътува с колело към работното си място,
и докато използва ток от вятърни електроцентрали. Значи той наистина живее
устойчиво. Но внимание: много предприятия се възползват от екологичното
съзнание на потребителите. Не всички продукти, които демонстрират коректна
търговия
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отговорността на потребителя да се информира добре за продуктите, които
купува.

