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INTRODUCERE

Cum am ajuns să cumpărăm mai puţin  
şi să împărţim cu alţii mai mult

Povestea noastră a început într-o zi senină de decembrie, pe  
o plajă neamenajată aflată nu departe de zona locuită de  
co munitatea noastră din regiunea Pacificului de Nord-Vest. 
Sunt rare la noi în plin decembrie momentele de acalmie între 
furtunile de iarnă.

În lumina galben pal a soarelui, care iarna „coboară” 
foarte aproape, ne plimbam pe plajă cu copiii, urmărind patru 
perechi de piciorușe goale pășind pe vârfuri prin nisip. Deși 
purtam haine de iarnă, era destul de cald, astfel încât copiii 
și-au lăsat încălțările în mașină; era o binevenită eliberare 
de șosetele de lână și de cizmele de ploaie. Cei mici făceau 
echilibristică desculţi printre buștenii aduși de ape la ţărm, 
o mulţime de trunchiuri sfărâmate de brad Douglas și tuia 
gigantică, jucându-se de-a acrobaţii de circ. Apa era rece și 
adâncă, formându-se curenţi puternici și valuri înspumate 
între noi și conturul vag al dealurilor din Seattle, peste Marea 
Salică.

Noi, Liesl și Rebecca, ne cunoscuserăm de un an la acea 
vreme, devenind foarte repede bune prietene, iar copiii noștri, 
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cu vârste între patru și șapte ani, erau de nedespărţit, petrecând 
mult timp împreună în natură. Avântul lor de a explora ne-a 
adus la ţărmul acestei insule sălbatice, aflată la o distanţă 
rezonabilă de mers cu mașina după programul de la școală. 
Rebecca este blogger și consultant media, provenind dintr-o 
familie de activiști și politicieni dedicaţi protecţiei mediului. 
Are două fiice, Ava și Mira, pe care le crește singură. Liesl este 
realizatoare de filme documentare știinţifice, surprinzând 
ima         gini și evenimente de ultimă oră, inclusiv pentru NOVA 
și National Geographic. Proiectele sale presupun numeroase 
călătorii de explorare, pe care le face împreună cu soţul ei, Pete 
Athans, și cu cei doi copii ai lor, Finn și Cleo.

Împărtășind cu toţii aceeași pasiune pentru aventură și 
ieșiri în natură, excursiile pe plaje ca aceasta, inclusiv iarna, 
erau ceva obișnuit pentru noi. Iar această plimbare era ca 
oricare alta de până atunci, până când Finn s-a julit la picior. 
Se mai întâmplă când mergi desculț pe plajă. Liesl i-a scos 
repede „spinul cel rău” care l-a înţepat, înainte ca Finn să în-
ceapă să plângă și să ne strice tuturor buna dispoziţie din acea 
zi. Dar am observat încă ceva ce i se agățase între degetele de la 
picioare, ceva nefiresc... mici granule albe de polistiren ex  -
pandat, mici fâșii zdrenţuite și ţăndări de plastic colorat.

Când ne-am uitat mai îndeaproape la nisipul pe care căl-
cam, am descoperit mai multe granule de plastic cu dia metrul 
de circa trei milimetri. Urma să aflăm mai târziu că aceste 
microparticule de plastic reprezintă materia primă pentru 
toate produsele din plastic. Am observat apoi că erau enorm 
de multe astfel de granule pe plajă, alarmant de multe. În 
vreme ce copiii alergau printre bușteni, strigând voioși că au 
inventat un nou joc – să se ferească să calce pe unde vedeau 
„nisiiip de plaaaastic” –, ne-am exersat privirea să distingem 
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ce mai era amestecat prin nisip, printre scoici, bușteni și alge. 
Şi astfel am găsit resturi de plastic și mai mari, care ne-au 
indignat și mai tare: seringi, un soldăţel verde de jucărie, de 
care Finn s-a bucurat, urmând să și-l adauge la colecţie, be-
ţișoare de amestecat în cafea, o ţeavă din PVC, pixuri (ca cele 
pe care le avea Cleo acasă), capace de la întrerupătoare elec-
trice, un balon aniversar cu heliu Mylar (ca acela pe care Ava 
l-a pierdut la aniversarea unui prieten, cu o săptămână în 
urmă, când i-a scăpat printre degete), brichete, o jucărie de 
pluș galben ţipător pentru bebeluși (cum își amintea Mira că 
avusese și ea), bare de protecţie de la mașini, aplicatoare pentru 
tampoane – obiecte uzuale, toate din plastic, toate eșuate pe 
plajă.

Bineînţeles că toate acestea erau acolo de multă vreme, 
numai că nu le văzuserăm noi până atunci. Iar odată ce le-am 
văzut, ei bine nu puteam pretinde că nu le-am văzut. Toate 
aceste resturi, lucruri de care ne-am folosit în viaţa noastră 
obișnuită, și-au croit drum spre plajele noastre, nu atât do-
minând plaja cât devenind parte din ea, nu tocmai ascunse, ci 
în văzul oricui ar fi vrut să le vadă.

Socotim acea zi ca fiind prima zi din aventura noastră pe 
care aveam s-o numim planul nu-cumpăra-nimic. Aceasta se 
întâmpla cu doi ani înainte de a lansa, de la firul ierbii, acest 
proiect, al cărui impact a crescut uimitor, ajungând în prezent 
să aibă peste un milion de membri activi și în jur de șase mii de 
voluntari dedicaţi. Totul a pornit de la un incident aparent 
minor petrecut pe o insulă. În urma lui însă aveam să des-
coperim amploarea și gravitatea unui fenomen global – excesul 
de deșeuri, în special al deșeurilor din plastic, cu efect de-
vastator asupra mediului – și să iniţiem o mișcare socială.  
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Ce înseamnă să-nu-cumperi-nimic? Pe înţelesul tuturor, 
este o filosofie potrivit căreia soluţia pentru o viaţă fericită, 
îmbelșugată și plină de sens pe o planetă sănătoasă este ca 
fiecare să căutăm și să urmăm, înainte de a cumpăra, orice 
posibilă alternativă pentru a obţine ceea ce avem nevoie sau 
dorim. Am pus-o în practică prin proiectul nu-cumpăra-
nimic, promovând economia bazată pe daruri, de la nivelul 
comunităţilor locale la nivel macroeconomic și, mai mult, la 
nivel global. Este o alternativă la economia de piaţă, pe care cei 
mai mulţi dintre noi încă se bazează în foarte mare măsură. În 
economia bazată pe daruri însă oamenii oferă obiecte, folosite 
cu grijă și menţinute în stare bună și da, întrucâtva uzate, în 
loc să le distrugă și totodată cer lucruri de care au nevoie, în 
loc să cumpere neapărat lucruri noi. Membrii grupurilor nu-
cum  păra-nimic, vecini și nu numai, oferă, cer, recreează și re-
me diază lucruri, schimbă lucruri între ei și numai în ultimă 
instanţă cumpără. 

Ceea ce a început de la revelaţia noastră pe plajă, cu câţiva 
ani în urmă, a favorizat un fenomen global: în zeci de ţări 
vecinii au intensificat schimburile de obiecte și servicii pe plan 
local, punându-și în valoare feluritele talente, stăvilind astfel 
un alt fenomen care ne costă pe toţi: consumul în exces.

Dar a-nu-cumpăra-nimic înseamnă mai mult decât atât.
Cunoști vechea zicală „Gunoiul cuiva este comoara alt-

cuiva”? Am putea fi tentaţi să o luăm în derâdere, dar planul 
nu-cumpăra-nimic presupune să nu facem asta și să ne schim-
 băm mentalitatea cu privire la ceea ce zace nefolosit în gos-
podăria noastră sau la ceea ce suntem pe cale să aruncăm. 
Putem da multor obiecte, cândva preţuite dar acum neglijate 
sau rămase fără vreo utilitate pentru noi, noi șanse la viaţă în 
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alte cămine în loc să le condamnăm să stea uitate prin poduri 
sau garaje sau, mai rău, să ajungă la groapa de gunoi.

Nu-cumpăra-nimic este practic, în multe privinţe, o întoar-
cere voită la modul de viaţă al bunicilor noștri. Am fi înţelepţi 
să ţinem seama de multe din obiceiurile lor de dinainte de era 
cumpărăturilor din câteva clicuri, când, dacă rămâneai fără 
zahăr sau fără benzină pentru cositoare, te duceai să ceri la 
vecini.

Mulţi am devenit greu de satisfăcut, dorindu-ne mult mai 
mult decât avem nevoie, și am uitat de zilele în care nu era 
doar acceptabil să porţi rochia de mireasă a mamei sau a 
bunicii, ci pur și simplu așa se făcea. Apetitul pentru mai mult 
ne poate costa o avere, iar asta simţim atât în propriul buzunar, 
cât și când ne uităm la mediul înconjurător. Găsind tot acel 
plastic pe plajă în acea zi a fost pentru noi o trezire la realitate. 
Am înţeles că era necesar să acţionăm, și asta numaidecât, pu-
nându-ne foarte serios problema propriilor obiceiuri de a face 
cumpărături.  Era și este necesar să discutăm despre asta, să 
re   du  cem la minimum posibil acumularea de plastic și poluarea 
cu plastic, alarmante aproape peste tot pe planetă.

Se poate vedea că visul nostru de schimbare socială a dat 
roade. Am lansat o mișcare socială fără o agendă ascunsă, care 
s-a extins în zeci de ţări, constând în a oferi, a cere, a primi și a 
împărţi, fără restricţii și gratuit. Proiectul nu-cumpăra-nimic 
a prins viaţă. Şi da, are și efecte secundare, pe care le-am văzut 
manifestându-se în timp: poate da dependenţă. În economia 
bazată pe daruri, având o viziune diferită de cea a economiei 
de piaţă, toată lumea are de câștigat și toată lumea poate  
par ticipa: minimaliștii și maximaliștii, strângătorii și risipi - 
torii, fondatorii de organizaţii, cât și ecologiștii. Programul nostru, 
prezentat în numeroase publicaţii și promovat în general  în 
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mass-media – Washington Post, Reţeaua Mama Natură 
(Mother Nature Network), Grist, Yahoo Actualităţi (Yahoo 
News), cotidianul New York Times, Compania Australiană de 
Radiodifuziune (Australia Broadcasting Company), Compania 
Japoneză de Radiodifuziune (NHK), reţeaua americană de 
televiziune CBS News, cotidianul South China Morning Post, 
postul public naţional de radio (NPR) –, este un model modern 
și autentic de economie bazată pe daruri, un sistem în care 
bunurile și serviciile sunt distribuite ca daruri autentice, oferite 
așadar fără contraprestaţie, fără așteptări de daruri echivalente 
sau de alte recompense, niciodată folosite în sensul de troc, 
comercializate sau în vreun fel vândute. În acest caz, ceva este 
realmente oferit și astfel nicio persoană nu are de câștigat în 
detrimentul altora. Fiecare participant dobândește statut so-
cial prin acţiunile sale și fiecare culegem ceea ce semănăm. 

Poate că ai adoptat deja stilul de viaţă nu-cumpăra-nimic 
sau faci parte dintr-una dintre tot mai numeroasele „economii 
partajate” („sharing economies”), ale căror baze au fost puse 
de companii ca Uber, Lyft, Airbnb și Vrbo. Oameni de peste 
tot de pe planetă folosesc în comun, simultan sau alternativ, 
locuinţe, mașini, construiesc uneori ei înșiși căsuţe de vacanţă 
sau chiar de locuit permanent, pentru ei și familiile lor sau 
pentru turiști, împrumută de la biblioteca municipală sau din 
diversele colecţii de obiecte disponibile în comunitatea lor, 
într-un cuvânt găsesc modalităţi de a împărţi cu alţii resursele 
proprii. Mare parte dintre aceste „economii partajate” func-
ţionează în cadrul economiei de piaţă, ca de exemplu Uber și 
Airbnb, care primesc bani în schimbul unei călătorii cu Uber 
sau în schimbul închirierii caselor de vacanţă prin intermediul 
Airbnb, de exemplu. Planul nu-cumpăra-nimic îţi oferă șansa 
de a extinde acest mod de gândire și acţiune de așa natură 
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încât să se ajungă în ultimă instanţă la a da și a primi aproape 
totul, cheltuind foarte puţini bani sau deloc.

Cartea de faţă reprezintă o invitaţie să ni te alături, indi-
ferent de modul în care percepi în prezent ideea de a-nu-
cumpăra-nimic, cultivând această idee și transpunând-o în 
modul tău de viaţă. Noi credem că putem aduce mai multă 
fericire în viaţa noastră personală, că putem crește rezilienţa la 
nivelul propriilor comunităţi și că putem veghea la sănătatea 
planetei noastre oferind, împărţind și refolosind în mod 
creativ ceea ce avem din abundenţă. Şi expunem aici pașii pe 
care îţi recomandăm și ţie să-i urmezi. Nu ai nevoie decât de 
bunăvoinţă și de dorinţa, profund omenească și sănătoasă, de 
a te conecta cu oamenii din viaţa ta. Pentru a te inspira, am 
inclus în cuprinsul cărţii povești ale multor oameni despre ce 
și cum au oferit și au primit de la alţii și despre bucuria și 
mulţumirea de care au avut parte în acele împrejurări. Toate 
sunt întâmplări adevărate. Au fost schimbate însă numele 
câtorva persoane și denumirile câtorva localităţi, pentru a le 
proteja identitatea.

Ne sunt îndeobşte familiari cei trei R  
ai consumului raţional: 

Redu, Refoloseşte, Reciclează.  
În viziunea noastră, lipseşte un al  

patrulea R, la fel de important: Refuză.

Haideţi să nu mai cumpărăm, ci să încercăm să împărţim 
mai mult și să folosim mai multe lucruri în comun. Această 
carte propune un plan pentru a face exact acest lucru, având 
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DE CE AR FI BINE  
SĂ NU-CUMPĂRĂM-NIMIC

�șadar, cum am ajuns ca de la o julitură a unui copil pe plajă 
să lansăm un experiment global despre a dărui mai mult? 

Totul se reduce la plastic, desigur.
În urma acelei întâmplări de pe plajă, noi două am pornit 

în misiune. Împreună cu copiii noștri, am înconjurat Bain-
bridge, mica insulă din Puget Sound pe care o numim noi 
„acasă”, încercând să aflăm cât mai mult despre afluxul con-
tinuu de obiecte din plastic. Am încărcat mașina de mai multe 
ori cu deșeuri din plastic aduse la ţărm cu fiecare maree. Am 
adunat bucăţi de plastic cu dimensiuni cuprinse între un 
Volkswagen Beetle și microfibre. Şi grămezi de o mare diver-
sitate de resturi, de dimensiuni intermediare.

Etiologia plasticului de pe plajă a devenit o obsesie. Am pe-
trecut trei ani făcând curăţenie pe plaja noastră, catalogând 
fiecare tip de plastic din gospodării: găleţi, periuţe de dinţi, 
paie, palete și beţișoare, folii cu bule, sacoșe cu fermoar, 
granule de polistiren expandat, tăviţe pentru ambalat carne 
din polistiren expandat și până la omniprezentele flacoane și 
capace din plastic. Munca noastră a devenit muncă de cer ce-
tare, iar noi – cetăţeni cercetători, urmărind să răspundem la 
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întrebarea critică: De unde venea tot acest plastic care ne polua 
apa şi nisipul?

Era Plasticului

Bineînţeles, venea de la noi toţi, din gospodăriile noastre, din 
case, curţi, din mașini, din parcări, de la locurile noastre de 
muncă, de la școlile și restaurantele noastre. Dacă ceva este 
făcut din plastic și oricare dintre noi cei din Bainbridge am 
cumpărat acel ceva, există o mare probabilitate ca acel ceva să 
apară pe plaja noastră într-o zi. În acea vară am studiat mica 
noastră insulă ca și cum ar fi fost planeta în miniatură. Din 
ceea ce am observat noi, am putut desprinde concluzia că 
plasticul este pentru totdeauna. Nu este biodegradabil. Doar 
se descompune progresiv în particule tot mai mici, minuscule, 
astfel încât, în anumite părţi din oceanele noastre, micro-
particulele din plastic, descrise de Agenţia Americană pentru 
Gestionarea Oceanelor și a Atmosferei (The National Oceanic 
and Atmospheric Administration) ca măsurând „mai puţin de 
cinci milimetri în lungime și având aproximativ dimensiunea 
unei seminţe de susan”1, depăseșc ca număr de șase ori 
zooplanctonul2 – totalitatea vietăţilor minuscule din mediul 
marin, care reprezintă principala sursă de hrană pentru multe 
animale marine. 

Procesul de descompunere a plasticului necesită foarte 
multă atenţie din partea noastră. Cu cât o particulă este mai 
mică, cu atât este mai probabil să fie înghiţită de vietăţile 
marine și să intre în lanţul trofic. Am văzut cu ochii noștri 
cum plasticul ajunge în mediul înconjurător sub formă de 
diverse articole mai complexe, care pot deveni relativ repede 
microparticule sub acţiunea unor forţe precum vehiculele, 
lumina solară sau valurile. Un pix căzut dintr-un buzunar, 
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peste care trece roata unei mașini, va fi purtat spre cel mai 
apropiat ochi de apă, spart în bucăţele. În câteva săptămâni, o 
sacoșă din plastic pentru cumpărături dusă de vânt se poate 
transforma în fâșii care să semene întru totul cu algele marine, 
după ce s-a agăţat în ramurile copacilor și a stat în bătaia 
soarelui. Un balon se va dezumfla și va începe să se destrame, 
putând deveni o bulină cu tentacule ca o meduză. Odată ajunse 
în voia acelorași forţe naturale care netezesc stâncile de pe 
plajă și lustruiesc cochiliile de scoici, plasticurile pot lua forme 
organice care să înșele atât privirea omului, cât și a vietăţilor 
marine. Bucăţile mai mari, intacte de reziduuri plastice pot să 
nu înșele un animal flămând și sunt prea mari pentru a fi 
înghiţite de un animal care își filtrează hrana, dar nu durează 
deloc mult până când multe obiecte din plastic își pierd forma 
iniţială și încep să se sfărâme în microparticule, pe care foarte 
probabil vietăţile marine le vor ingera. Se estimează că procesul 
de fotodegradare a microparticulelor de plastic durează în jur 
de 450 de ani în cazul unui flacon de plastic și peste 600 de ani 
în cazul unei linii de pescuit din monofilament3. Plasticul 
constituie în prezent principalul deșeu marin, reprezentând 
60–80% din deșeurile marine produse de oameni, la nivel 
mondial, iar 90% dintre toate deșeurile plutitoare sunt din 
plastic4. 

Ne-am lansat într-un proiect de cercetare de mai multe 
luni de zile, scotocind toate malurile și bazinele hidrografice 
din jur unde am avut acces. Fiecare ploaie abundentă scotea la 
iveală mai multe beţișoare, mai multe etichete de la pungi de 
pâine, mai multe brichete etc., purtate în aval în estuare și de 
aici în mare. Am documentat direct la sursă, prin fotografii și 
înregistrări video, toate resturile pe care le-am putut observa. 
Am creat tabele în care am enumerat respectivele obiecte, 
locul unde le-am găsit și datele, în scop de referinţă geografică 
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privind acumularea plasticului în imediata noastră vecinătate, 
din sălbăticie până în zona urbană. Am examinat cu multă 
seriozitate hărţile și informaţiile pertinente.

Am realizat că plasticul se deplasează de la consumatorul 
originar, oriunde s-ar afla acesta, prin bazinele hidrografice și 
căile navigabile, pentru a ajunge în final să fie deversat în mare. 
Cea mai mare cantitate de plastic este purtată spre apele 
noastre prin canalele de scurgere a apei menajere și pluviale și 
de acolo în bazinele hidrografice. Cu aproape nouă milioane 
de tone de plastic deversate în apele noastre în fiecare an, se 
estimează că, până în 2050, în acest ritm, în oceane va fi mai 
mult plastic decât pești5.

Nu există nicio plajă pe planetă unde să nu existe plastic și 
puţine râuri pot fi lăudate pentru absenţa totală a plasticului. 
Cât despre sol, acesta geme de plastic, până în locuri unde nu 
te-ai aștepta să-l găsești. Așa-numitele noastre grădini pentru 
culturi organice sunt supraîncărcate de plastic; compostul 
organic vândut cu acest titlu de diverse unităţi de profil conţine 
adesea cantităţi însemnate de microparticule de plastic, în 
special fâșii din pungi de plastic. Pe scurt, avem o problemă 
foarte serioasă cu plasticul.

Plasticul care pluteşte în ocean acţionează  
ca o substanţă de atracţie pentru diverşi  
poluanţi sintetici precum DDT şi bifenilii 

policloruraţi (PCB), ce absorb aceste  
chimicale toxice, care apoi trec în  

orga nis mele vii şi cresc biotoxicitatea,  
acumu lându-se până în vârful  

fiecărui lanţ trofic.
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Unul dintre puţinele laboratoare de cercetare ce au ca 
obiect de studiu impactul microparticulelor din plastic asupra 
mediului este Centrul pentru Apele Urbane din Tacoma, la 
doar șaizeci de mile distanţă de Bainbridge. În cursul unei 
conferinţe pe tema microparticulelor din plastic, directorul 
știinţific al institutului, Dr. Joel Baker, a adus în discuţie ceea 
ce oamenii de știinţă știu cu certitudine până acum:6

  Adevărul # 1: Pe lângă fragmentele de plastic care s-au 
descompus în timp în microparticule de plastic, inclusiv 
microfibrele din îmbrăcămintea noastră, o altă sursă ma-
joră recunoscută de microparticule de plastic o reprezintă 
produsele de igienă personală și cele cosmetice, care 
conţin „microperle” și sclipici în produsele de ma chiaj, în 
cele exfoliante și de curăţare pentru faţă și corp, în pasta 
de dinţi etc7. Cercetătorii au început să realizeze abia de 
curând că microparticulele din plastic de aceste dimen-
siuni minuscule reprezintă în fapt o ame ninţare pe ter-
men lung pentru lanţurile trofice ma rine, vietăţile marine 
înghiţind aceste particule asemănătoare cu hrana lor. 
Resturile din plastic afectează cel puţin 800 de specii de 
vietăţi la nivel planetar, incluzând cel puţin jumătate 
dintre broaștele-ţestoase și 60% dintre speciile de păsări8, 
și ucid în jur de 100 000 de  mamifere marine în fiecare 
an.9

  Adevărul # 2: Plasticul care plutește în ocean acţionează 
ca o substanţă de atracţie pentru diverși poluanţi organici 
precum DDT și bifenilii policloruraţi, ce absorb aceste 
chimicale toxice, care apoi trec în organismele vii și cresc 
toxicitatea acestora, pe măsură ce se acumulează până  
la vârful fiecărui lanţ trofic10. Potrivit dicţionarului 
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Merriam-Webster, absorbţia este „aderarea într-un strat 
extrem de subţire de molecule (precum gazul, substanţele 
dizolvate sau lichidele) la suprafeţele unor corpuri solide 
sau lichide cu care intră în contact”. Plasticul nu doar 
plutește peste tot în ocean, dar acţionează ca un magnet 
pentru poluanţi dăunători, chimicalele aderând la acesta 
și formând straturi în jurul lui. Mai mult și mai rău decât 
atât, cercetătorii pot acum dovedi că plasticul împreună 
cu chimicalele absorbite de el pot fi găsite atât în 
stomacurile păsărilor marine, cât și în peștele și fructele 
de mare pe care le consumăm noi.11 

Ca societate, ne zbatem în chinurile a ceea ce oamenii de 
știinţă numesc Era Plasticului. Am produs în ultimii trei-
sprezece ani atâta plastic pe cât am produs în ultimul secol. De 
cât plastic vorbim mai exact? Un articol din The Telegraph 
prezintă sinteza studiului unor cercetători de la Universitatea 
din Georgia și de la Universitatea din California în felul 
următor: „Din 1950 încoace am produs plastic cântărind 
echivalentul unui miliard de elefanţi… Până în 2015, oamenii 
au produs 8,3 miliarde de tone de plastic, din care 6,3 miliarde 
de tone au devenit deșeuri. Doar 9% din plasticul devenit 
deșeuri a fost reciclat, 12% a fost incinerat, iar 79% s-a 
acumulat în depozitele de deșeuri și în mediul înconjurător. 
Dacă această tendinţă se menţine, în jur de 12 miliarde de tone 
de reziduuri de plastic vor ajunge în depozitele de deșeuri sau 
vor polua oceanele până în 2050.” 

Putem vedea în același articol și alte comparaţii. Dacă îţi 
este greu să concepi imaginea unui miliard de elefanţi, încearcă 
cu imaginea a 25  000 de zgârie-nori precum Empire State 
Building sau a 822 000 de Turnuri Eiffel, respectiv cu imaginea 
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a 80 de milioane de balene albastre. Acestea reprezintă 
cantitatea de plastic produs de oameni până în 2015, din care 
cea mai mare parte a devenit deșeuri.12

O alternativă ecologică

Odată ce am devenit dureros de conștiente de cât de mult 
plastic toxic a fost aruncat pe plaja noastră, ne-am făcut o 
misiune din a crește gradul de conștientizare a celor din co-
munitate cu privire la acest fenomen. Am ţinut discursuri în 
școli și am condus activităţi de auditare a deșeurilor, invi-
tându-i pe tineri să se implice în găsirea de soluţii pentru a 
reduce consumul de plastic, începând cu al lor propriu, în 
propria gospodărie și la propria școală. Mulţi dintre aceștia 
ne-au însoţit pe plajă pentru a aduna deșeurile. La început 
ne-au contrazis, susţinând că plasticul nu ar fi de mult acolo, 
crezând că pe plajele unde crescuseră ei nu fusese plastic până 
atunci. Un elev a cules un ghem de alge și și l-a întins pe mână; 
apoi aproape l-a scăpat, dezgustat, când și-a dat seama că era o 
pungă de plastic făcută zdrenţe și amestecată cu alge verzi. 
Alţii au fost surprinși să vadă că tuburile negre lungi de trei 
picioare (cca 90 cm), aparent alge brune gigant, erau ţevi de 
PVC. Dar ce căutau pe plajă? Ceea ce aducea a cochilii de 
scoici negre ovale erau rămășiţe ale unor capsule din plastic 
din petardele folosite la sărbătoarea din 4 Iulie (Ziua Inde-
pendenței SUA). Formele albe rotunde asemănătoare unor 
schelete nu erau vertebre de pești, ci filtre de ţigări. Ceea ce 
părea iarbă-de-mare erau de fapt beţișoare și tuburi din plastic 
de la pixuri și stilouri cu cerneală. Capace de flacoane din 
plastic puteau trece drept scoici, iar încâlcite printre firele  
de iarbă-de-mare care se revărsau de-a lungul ruinelor se 
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întindeau panglici de la baloanele cu heliu înălţate în timpul 
celebrărilor și al comemorărilor din zonă. Aceste acţiuni edu-
cative de informare și de sensibilizare cu elevii de la școli au 
fost cathartice pentru noi, dar știam că era nevoie să facem 
mai mult decât atât, la nivel local, cât și să ne extindem 
orizonturile.

Era necesar să facem ceva pentru a găsi răspunsuri, respectiv 
pentru a fi parte din soluţie, iar nu din problemă, astfel încât 
am trecut la abordarea cauzei problemei: consumul. Cea mai 
bună soluţie consta în refuzul de a cumpăra plastic, în primul 
rând. Am început să facem asta noi înșine, în familiile noastre, 
iar în câteva luni am devenit experţi, apropiindu-ne de zero-
deșeuri rezultate din ceea ce cumpăram.

Dar poluarea solului și a apelor este doar o parte a problemei 
plasticului. Cealaltă parte sunt emisiile de gaze cu efect de seră. 
Un studiu despre consumul din gospodării, cuprinzând 
patruzeci și trei de ţări, publicat în 2016 în Jurnalul Industriei 
Ecologice (Journal of Industrial Ecology), evidenţia faptul că 
peste 60% dintre emisiile de gaze cu efect de seră de pe glob 
erau cauzate de consumatori și imputabile acestora. Şi mai 
surprinzător este faptul că patru cincimi din impactul asupra 
mediului care poate fi atribuit consumatorilor nu este un 
„impact direct” – cum este, de pildă, combustibilul pe care  
îl ardem când mergem cu mașina sau când ne încălzim lo-
cuinţele –, ci este un „impact secundar”, constând în efectele 
pe care le are asupra mediului producerea bunurilor pe care le 
cumpărăm13.

Am găsit răspunsul pe care îl căutam: dacă individual am 
consuma mai puţin, am reduce substanţial amprenta de dioxid 
de carbon (emisiile totale de gaze cu efect de seră). În 201414, 
un nord-american a produs în medie 16,4 tone de dioxid de 
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carbon, care reprezintă echivalentul emisiilor de dioxid de 
carbon provenit din arderea a 8 965 kg de cărbune per per-
soană15. Ori de câte ori găsim o alternativă la a cumpăra un 
lucru nou-nouţ, reducem impactul propriei acţiuni asupra 
mediului în două moduri: este emis mai puţin dioxid de 
carbon pentru producerea și transportul unui obiect pe piaţă 
și avem cu un lucru mai puţin care se îndreaptă spre groapa de 
gunoi sau spre cursurile de apă și oceane. Mulţi cercetători 
reputaţi din domeniul protecţiei mediului ne-au avertizat că 
este absolut necesar ca încălzirea globală să nu depășească  
1,5 grade Celsius în chiar anii următori, că actuala tendinţă 
cres cătoare trebuie oprită16. Dincolo de aceste valori, la o 
încălzire și numai cu jumătate de grad, crește alarmant riscul 
de secetă, de inundaţii și viituri, de fenomene atmosferice 
extreme precum canicula, uraganele și incendiile, toate fiind 
fenomene cauzatoare de sărăcie pentru sute de milioane de 
oameni.

Ştim că sună înspăimântător, dar există o soluţie simplă, de 
natură să înlăture cea mai mare parte a problemei: micșorarea 
consumului este poate cel mai important pas pe care fiecare 
dintre noi îl poate face pentru a depăși prezenta criză ecologică. 
Ar fi fără îndoială benefic să-l scădem cât de mult posibil, 
adoptând o filosofie de viaţă bazată pe a oferi și a primi mai 
mult și pe a cumpăra mai puţin.

Psihologia consumului în exces

Desigur, nu este ușor să-nu-cumperi-nimic, cel puţin la în-
ceput. Noi, oamenii, părem să avem adânc înrădăcinată por-
nirea de a cumpăra. Dar de ce?
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Am petrecut foarte mult timp discutând cu membrii pro-
iectului nu-cumpăra-nimic și explorând obsesia noastră co-
mună pentru lucruri. De ce ne este atât de greu să ne despărţim 
de obiecte, chiar de cele pe care le folosim foarte rar sau de 
care nu mai avem nevoie? De ce ne simţim permanent 
constrânși să cumpărăm tot mai multe lucruri, mai mult decât 
avem nevoie? Ce forţe ascunse ne întreţin dorinţa de a avea cât 
mai multe lucruri?

Pornind de la observarea îndeaproape a oamenilor și a 
lucrurilor lor, în grupurile nu-cumpăra-nimic s-au conturat 
câteva teorii care urmăresc să răspundă la întrebările de mai 
sus. Da, ni se adresează reclame tot mai personalizate, ca 
niciodată în trecut, și, da, pe platformele de socializare se 
perindă cascade de fotografii care arată lucruri aranjate artistic 
și vieţi aparent perfecte care gravitează în jurul lor și cu 
siguranţă aceste influenţe explică o parte din consumul nostru. 
Dar se întâmplă ceva mai profund. Oamenii par să vadă 
propriile lucruri ca fiind aspecte tangibile ale identităţii lor, ca 
dovadă a valorii lor, a existenţei și a importanţei lor în univers. 
Este ca și cum ar trăi după o logică de tipul „Am lucruri, deci 
exist”. Numeroși psihologi care au studiat relaţia oameni–
lucruri au emis ipoteze care converg cu observaţiile noastre. 

Cercetările pe această temă pe care le-am parcurs, datând 
din 1932 încoace, explică conexiunea noastră foarte profundă 
cu lucrurile; vedem această conexiune în fiecare economie 
bazată pe daruri la a cărei înfiinţare am contribuit. Înainte de 
a fi receptivi la marketing, înainte de vârsta de doi ani, 
manifestăm un puternic simţ al proprietăţii asupra multor 
lucruri, iar relaţia noastră cu ceea ce ne aparţine se perpetuează 
de la certurile noastre de copilași pentru jucării la legăturile 
profunde cu unele animale de pluș, la aflarea consolării în 
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obiectele noastre în adolescenţă, când putem suferi de o stimă 
de sine scăzută, la construirea conștientă a identităţii noastre 
prin intermediul obiectelor noastre, prin tot ceea ce avem. La 
anii maturităţii, posesiunile noastre câștigă în importanţă, 
exprimând felul în care ne raportăm la noi înșine și servind 
totodată ca suport al unor amintiri legate de evenimente 
importante, de rituri de trecere sau de persoane iubite. Pe 
măsură ce înaintăm în vârstă, lucrurile continuă să ne ţină 
companie, ca mărturie a unor vremuri demult trecute și pentru 
a păstra vie amintirea unor oameni pe care i-am pierdut. În 
fiecare stadiu al vieții, o stimă de sine scăzută, lipsa conexiunilor 
sociale și sentimentele de neajutorare sunt legate de o tendinţă 
crescută de a acorda o importanţă mare propriilor obiecte. 
Această conexiune între sentimentul propriei identităţi și 
propriile obiecte pare a fi înrădăcinată în noi: imagistica cre-
ierului arată că regiunea responsabilă de perceperea propriei 
identităţi este și ea activată atunci când ne gândim la obiectele 
pe are le avem.17 

Relaţia noastră cu lucrurile, foarte complexă  și importantă 
din punct de vedere psihologic, și ușurinţa cu care putem 
obţine alte și alte lucruri fac ca gospodăriile noastre să fie 
ticsite cu lucruri, iar aceasta nu este sănătos nici pentru mediul 
înconjurător, nici pentru noi.

Când ne înecăm în lucruri

Este atât de ușor să acumulăm lucruri încât descoperim că nu 
mai avem unde să le punem în locuinţele noastre. Foarte mulţi 
americani aleg, în fiecare an, să închirieze spaţiu de stocare 
pentru obiectele în exces. De aceea, astăzi există cel puţin 
patruzeci și cinci de mii de centre de auto-depozitare în Statele 
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Unite, unde 9,4% dintre americani închiriază spaţiu. Cu 
douăzeci de ani în urmă, numărul acestora era de două ori mai 
mic.18

Între 2001 și 2005, o echipă de arheologi de la Centrul 
pentru Viaţa Cotidiană a Familiei din cadrul Universităţii din 
California a condus primul său studiu pe această temă, în care 
au fost cuprinse treizeci și două de familii din clasa mijlocie, 
cu venit dublu, din zona orașului Los Angeles, studiu al cărui 
obiect era „cultura materială” a acestor familii, lucrurile de 
care se serveau în viaţa curentă.19 Arheologii Jeanne E. Arnold, 
Anthony P. Graesch, Enzo Ragazzini și Elinor Ochs au făcut 
tururi înregistrate video ale caselor acestor familii, în care au 
fost conduși de fiecare dintre membrii mai mari de șapte ani ai 
familiilor din acele gospodării. Au întocmit inventare siste-
matice ale obiectelor din fiecare încăpere, cartografiindu-le, 
fotografiindu-le și numărându-le. A fost o sarcină monu men-
tală. Au documentat fiecare obiect vizibil din cele treizeci și 
două de gospodării și au făcut peste douăzeci de mii de 
fotografii.

Într-una dintre gospodării, au găsit 2 260 de obiecte dis-
tincte în doar trei dintre încăperi (două dormitoare și sufra-
geria), fără a include „numărul nedefinit de obiecte care nu se 
văd din dulapuri și sertare, mese de birou și cutii, sau obiecte 
plasate în spatele altor obiecte”. Cea mai mare parte a acestor 
obiecte dorite în casele noastre sunt din plastic, iar această 
constatare a contribuit la una dintre concluziile studiului, 
respectiv aceea că în locuinţa americană standard se găsesc 
mai mult de 300 000 de obiecte. O observaţie interesantă a fost 
corelaţia direct proporţională dintre numărul de magneţi de 
pe frigider și cantitatea de obiecte din gospodărie.
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Într-o gospodărie americană obişnuită  
se găsesc peste 300 000 de obiecte.

După cum explica coordonatoarea studiului, Jeanne E. 
Arnold, într-un interviu, „în locuinţele americane contem-
porane se găsesc mai multe obiecte per gospodărie decât în 
orice altă societate în istoria globală. Iar hiper-consumul este 
evident în multe locuri precum garajele, colţurile birourilor 
din locuinţă, iar uneori în colţurile sufrageriilor și ale dor-
mitoarelor, dar și în bucătării, pe mesele din sufragerie, în 
cabinele de duș. Am găsit o mulţime de lucruri, grămezi de 
lucruri, care, în unele locuinţe, sunt cauzatoare de stres sem-
nificativ pentru acele familii, în special pentru mame.”20 

Studiul a cuprins și analize medicale. S-a observat că femeile 
care participaseră la studiu aveau un nivel foarte ridicat de 
cortizol, un hormon al stresului produs de glandele suprarenale. 
S-a mai constatat că, deși avem numeroase modalități și ritu a-
luri pentru a acumula obiecte, avem foarte puţine pentru 
descărcarea și descotorosirea de ele. Avem o industrie orientată 
spre a ne încuraja să cumpărăm lucruri. Şi întrucât am găsit 
modalităţi mai ieftine și mai eficiente de a produce mai multe 
lucruri, ele există în număr foarte mare la vânzare. Adăugând 
la aceste concluzii faptul că niciodată nu a fost mai ușor să 
cumperi, observăm că acum acumulăm lucruri mai mult ca 
niciodată în trecut.
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Bucuria neaşteptată de a descoperi  
că poţi să-nu-cumperi-nimic

Desigur, la supraabundenţa de lucruri au condus, pe lângă 
ușurinţa cu care cumpărăm, și alţi factori, dar credem că 
dorinţa de a cumpăra nu este un factor primordial, ci 
primordiale credem că sunt dorinţa de statut social și de 
bogăţie – ceva mult mai vechi decât campaniile de marketing 
care se află în spatele obsesiei noastre de a avea lucruri. Credem 
că pornirea de a cumpăra își are rădăcinile în nevoia de a 
împărtăși cu alţii poveștile pe care lucrurile ne ajută să le 
spunem.

În vreme ce studiam asiduu istoria plasticului și a obiectelor 
din plastic, am aflat despre Proiectul Etnografiei Obiectelor, 
fondat de Max Liboiron, pe atunci student la Universitatea din 
New York. Acest proiect examinează relaţiile dintre oameni, 
obiectele lor și istoria lor. Oameni obișnuiţi contribuie la acest 
proiect trimiţând obiecte pe care voiau să le doneze, împreună 
cu povestea lor despre acele obiecte. Alţi oameni pot solicita să 
le fie donat unul sau altul dintre acele obiecte, oferind în 
schimb o nouă poveste despre acel obiect.21 

Aflând despre acest proiect, am avut un moment de re-
velaţie. Poveștile împărtășite devin pietre de temelie care unesc 
oamenii în comunităţi. Ele ţes legături între oameni, ajută la 
formarea unor identităţi de grup și ne ajută să ne simţim 
importanţi în grupul nostru. Pe măsură ce am devenit mai 
puţin conectaţi unii cu ceilalţi, depozitarii poveștilor noastre 
au devenit propriile lucruri, ele reamintindu-ne că suntem 
importanţi. Aceasta explică în mod esenţial unde ne aflăm ca 
societate: izolarea noastră crescândă ne-a împins să acumulăm 
mai mult decât putem gestiona și tot ea face să ne fie greu să 
renunţăm la acele lucruri. Ca mame, cercetători cetăţeni și 
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creatoare ale mișcării nu-cumpăra-nimic, credem că faptul de 
a ne conecta și de a împărţi și împărtăși lucruri și povești cu cei 
din jur dă mai multă semnificaţie despărţirii de unele obiecte 
și ne conectează la o conștiinţă colectivă care de altfel a existat 
și a fost cu noi de la începuturile umanităţii. De-a lungul 
istoriei, oamenii au supravieţuit în vremuri grele cooperând în 
ceea ce privește împărţirea resurselor. Impulsul de a ne ajuta 
unii pe alţii prin daruri și împărţirea de lucruri este încă 
prezent și vizibil astăzi, atât în culturile indigene ba zate pe da-
ruri, care au rezistat presiunilor colonizării și celor ale capi-
talismului, cât și în felul în care oameni care aparţin unor 
culturi din cele mai diverse se solidarizează și trec energic la 
acţiune în timpul dezastrelor naturale cum sunt seceta, ura-
ganele sau alunecările de teren. Odată ce vedem tot mai multe 
schimbări climatice, înclinaţia noastră naturală de a avea grijă 
unii de alţii își va găsi noi căi de exprimare. 

Avem de asemenea convingerea fundamentală că o viaţă 
bună este trăită urmărind atât realizări extrinseci, cât și in-
trinseci. Visăm să trăim în abundenţă, un scop extrinsec pe 
care sperăm ca fiecare dintre noi să-l poată atinge. Dar credem 
de asemenea în scopul mai înalt, intrinsec, al creșterii perso-
nale, conectându-ne cu alţii, simţindu-ne în siguranţă și apre-
ciaţi și alimentând comuniunea dintre noi. Aceste cate gorii de 
scopuri nu se exclud unele pe altele. De fapt, putem satisface 
ambele tipuri de scopuri ne-cumpărând-nimic. Când oferim, 
primim și împărtășim unii cu alţii, putem acumula ce avem 
nevoie (extrinsec) și totodată putem conso lida legăturile cu cei 
din comunitatea noastră (intrinsec).

Am văzut în repetate rânduri în grupurile nu-cumpăra-
nimic cum membrii iniţial fericiţi că și-au atins scopuri ex-
trinseci au continuat să participe pentru beneficiile intrin - 
seci. De fapt, aceste beneficii intrinseci ar putea fi chiar mai 
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valoroase decât scopul extrinsec de a acumula mai multe 
lucruri. Numeroase studii au descoperit că atunci când 
oamenii acordă prioritate scopurilor intrinseci, lăsându-le să 
conteze mai mult decât cele extrinseci, s-au înregistrat niveluri 
mai crescute de vita litate și satisfacţie și totodată niveluri mai 
scăzute de depresie și anxietate.22 

Ca bonus, aceia care își organizează viaţa în jurul valorilor 
intrinseci, cum sunt conectarea cu alţii și o conștientizare mai 
profundă a sinelui, tind să-i trateze pe ceilalţi cu bunătate și 
practică stiluri de viaţă mai sustenabile ecologic. În felul acesta, 
planul nu-cumpăra-nimic este o situație de tipul win-win.

Unii membri ai acestor grupuri sunt luaţi prin surprindere 
de bucuria pe care le-o aduce conectarea cu alţi oameni și 
faptul de a face parte dintr-o mișcare socială. Anumiți oameni 
ajung în sfârșit faţă în faţă cu comportamente ascunse și 
obiceiuri vechi și înrădăcinate, între care pot descoperi de-
pendenţa de cumpărături. Unii oameni descoperă că au acu-
mulat lucruri ca și cum Marea Depresiune interbelică nu s-ar 
fi încheiat încă. Alții resimt un mare disconfort când vine 
vorba să ceară ceea ce ar avea nevoie; pentru ego-ul unor oa-
meni aceasta reprezintă o mare provocare. În multe moduri, 
aceste probleme merg direct spre esenţa mișcării nu-cumpăra-
nimic: analizarea nevoilor ascunse care ne împing spre con-
sumul în exces și acumularea de lucruri ne ajută să ne iden-
tificăm acele nevoi mai profunde și să ni le satisfacem, ne ajută 
să observăm acele nevoi intangibile cum sunt definirea 
identităţii, conexiunile și stima de sine, de care avem nevoie 
mai mult decât de lucruri noi. A pune capăt unui obicei dău-
nător sau dependenţei de a cumpăra ar putea fi unul dintre 
cele mai dificile lucruri pe care încerci să le faci, iar pentru unii 
aceasta este partea cea mai grea din a-nu-cumpăra-nimic. Dar 
necumpărând lucruri nu înseamnă în sine că renunţi la a 
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obţine lucruri; economiile bazate pe daruri abundă de lucruri 
la care renunţă vecinii. Beneficiile care decurg din a împărtăși 
și a împărţi constau în a consuma mai puţin la nivel colectiv, 
și astfel în a economisi bani, în a reduce dezordinea și îm-
bâcseala, în a preveni poluarea cauzată de plastic în oceanele 
noastre și în a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, toate 
deodată.

Planul nu-cumpăra-nimic-primeşte-totul oferă o fereastră 
spre toate aceste aspecte din viaţa noastră. Pe măsură ce vei 
parcurge pașii indicaţi în această carte, vei ajunge să înveţi 
unele lecţii neașteptate și să dobândești o nouă perspectivă 
asupra propriei persoane. Lecţiile care urmează ne pot face să 
ne simţim inconfortabil, ajungând să ne confruntăm cu 
nevoile ascunse care ne-au împins spre obiceiuri nesănătoase, 
sau ne vor pune într-o postură aparent vulnerabilă: aceea de a 
cere ce avem nevoie. Dar acest efort ne va fi răsplătit. Pe lângă 
faptul că te vei simţi mai sănătos și mai eliberat și vei economisi 
bani adoptând stilul de viaţă nu-cumpăra-nimic, comunitatea 
din care faci parte va fi mai puternică practicând vechea artă, 
renăscută, de a da, a împărţi, a împărtăși și a primi mai mult. 
Împărtășirea va aduce cu ea mai multă cunoaștere de sine și 
mai multă rezilienţă.

Dar iată că anticipăm prea mult. În primul rând, dorim să 
ajungi să cumperi mai puţin, iar atunci când cumperi să faci 
asta pe deplin conștient. Procedând astfel, ne examinăm 
propria relaţie emoţională cu obiectele și motivele pentru care 
consumăm, cât și motivele pentru care risipim lucruri, acum 
mai mult ca niciodată în istoria umanităţii. Te invităm să ne 
însoţești în călătoria nu-cumpăra-nimic, începând cu pro-
vocarea în 7 pași pe care ţi-o lansăm.


