
Đoàn Xuân Hải: Thùng rác Nhật 'làm khó' du khách Việt

 

  

  

“Ma trận” thùng rác ở Nhật

      

Lần đầu đến Nhật Bản, thấy tôi loay hoay chụp hình mấy cái thùng rác, có người thắc mắc:
cảnh đẹp sao không chụp mà đi chụp hình thùng rác? Tôi cười: thùng rác ở đây vừa đẹp, vừa lạ.
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Đơn giản và phức tạp

  

Thùng rác thì có gì lạ, chỉ là cái thùng để người ta ném rác vào, vậy thôi! Không đơn giản như
vậy, cũng ném rác vào thùng, nhưng cái thùng rác ở Nhật Bản khá thú vị. Ở xứ ta, theo thói
quen xưa nay, tất cả các loại rác đều gom hết vào chỉ 1 thùng hoặc túi xốp. Bỏ rác như vậy
đúng là tiện.

  

Thế nhưng có điều tiện mà không lợi, vì nó biến thành câu chuyện khá phức tạp cho các nhà
máy xử lý chúng. Phân loại một đống rác “thập cẩm” quả là gian nan và tốn kém. Chính vì lẽ đó,
ở các nước phát triển, người ta nghĩ ra cách phân loại rác ngay từ “đầu vào” bằng cách thiết lập
nhiều thùng rác khác nhau để tiếp nhận. Chính điều này đã khiến nhiều du khách Việt khi đi du
lịch nước ngoài không khỏi bối rối.

  

Điều chỉnh thói quen

  

Bỏ rác vào thùng là thể hiện nếp sống văn minh. Tuy nhiên, ở VN có một số người ném rác theo
quán tính, bạ đâu ném đó, lâu ngày thành thói quen khó sửa mà cũng chẳng thấy ai phạt. Đó là
lý do giải thích vì sao đi đến đâu người ta cũng thấy rác, kể cả trên quốc lộ hoặc đường cao tốc.
Thế nhưng khi đi du lịch nước ngoài, hành vi ném rác bừa bãi có thể lãnh giấy phạt nếu bị phát
hiện.

  

Như ở Singapore chẳng hạn, vứt cái tàn thuốc xuống đường bị phạt 100 đô la, khỏi năn nỉ
hoặc hối lộ cho qua. Còn nếu vứt rác bừa bãi trên đất Nhật, có thể không bị phạt nhưng người
bản địa nhìn bạn với cặp mắt không lấy gì làm thiện cảm và cho rằng bạn là người thiếu giáo
dục.

  

Do vậy, người Việt khi du lịch nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản, phải nhanh chóng điều chỉnh
hành vi nhằm thích ứng với môi trường sống của họ. Nên nhớ, môi trường sống ở nước Nhật
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thuộc vào hàng sạch nhất thế giới.
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  Người Nhật “thu hoạch” rác Ảnh: Đoàn Xuân Hải  Gạt tàn thuốc và “ma trận” thùng rác  Nếu ở VN bạn dễ dàng nhận thấy người ta ném tàn thuốc tứ tung, thì ở Nhật khác hẳn. NgườiNhật không hút thuốc khi đang đi bộ trên đường hoặc đang lái xe. Chỉ khi nào dừng lại ở mộtnơi cho phép thì họ mới hút. Nếu nơi đó không có thùng rác, họ sẽ dụi điếu thuốc lá trong mộtcái “gạt tàn bỏ túi” cá nhân.Khi nào về đến nhà, họ sẽ trút cái gạt tàn ấy vào thùng rác. Sự tinh tế ấy cũng được người Nhậtáp dụng vào các thùng rác công cộng.  Ở nhiều phi trường quốc tế trên thế giới, người ta bố trí 3 thùng rác kề bên nhau. Những thùngrác này được phân loại để du khách bỏ các loại rác tương ứng vào. Tại những nơi sinh hoạtcông cộng ở Nhật Bản như: công viên, quảng trường, khu vui chơi giải trí, nhà ga, trạm dừngchân trên quốc lộ... số lượng thùng rác còn nhiều hơn, cũng được phân loại để du khách bỏ rácvào, bao gồm: rác giấy các loại, rác bao ni lông và túi xốp, rác chai nhựa, rác chai lọ thủy tinh,rác lon nhôm, rác thức ăn thừa...  Riêng rác thức ăn thừa, chúng ta phải làm 2 động tác, ví dụ ăn còn dư nửa tô mì thì trút nó vàothùng rác thực phẩm, xong đem cái tô ấy bỏ vào thùng khác. Hầu hết các thùng rác này đều ghibằng tiếng Nhật, tuy nhiên để dễ nhận biết, nhất là đối với du khách nước ngoài, người ta in hìnhcác loại rác ấy lên trên thùng.Phần lớn du khách VN ngày đầu đến Nhật đều bỏ rác theo quán tính “thùng nào cũng là thùng”,sau đó mới quen dần. Nói là quen chứ coi vậy cũng có người bỏ nhầm, ví dụ cho vỏ chai nhựavào thùng rác chai thủy tinh chẳng hạn.  Cũng có du khách bực mình: rác nào cũng là rác, phân loại kiểu này thấy chóng mặt quá! Đúnglà nhìn vào dãy thùng rác được phân loại như vậy thấy cũng chóng mặt thiệt. Nhưng đó là sự bốirối cần thiết, giúp những công nhân vệ sinh lấy rác một cách tiện lợi và cho cả những nhà máyxử lý chúng. Vứt rác như vậy mới văn minh.  Sự “mất công” một chút của ta sẽ giúp cho vô số người lao động khác được thuận tiện trong việcxử lý chất thải, điều mà ở VN chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.  Đoàn Xuân Hải  (nguồn: báo Thanh Niên ngày 28.9.2016)    Cùng một tác giả:     NGHĨ VỀ BẢO TÀNG CHIẾN TRANH  (bút ký)  Tôi lênh đênh giữa đôi bờ Âu-Á (bút ký)  King Kong và nàng Kiều  (bút ký)  Karaoke đâu phải lúc nào cũng vui  (bút ký)  Đi chợ Việt bên Úc (bút ký)  LÀNG ĐỊA NGỤC (bút ký)  Nhạc khách xứ người (bút ký)  Ẩm thực hoang dã ở Hà Lan(bút ký)  Tiệc 5 sao trên sông Seine (bút ký)  Thơ Đoàn Duy Xuyên  Cánh hồng vương vấn (thơ)  Nhớ một người (thơ)  Cõi sầu riêng em (thơ)  Nhớ người sơn cước(thơ)  Tên người và số phận (tạp bút)  Công tử Ả Rập (phóng sự)  Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)  Tình yêu không có tội (phóng sự)  Các vị thần vẫy gọi (bút ký)  Xa tình (thơ)  Nghe em hát (thơ)  Hoài thương màu nắng (thơ)  Tình rơi như lá (thơ)  Nagasaki và mối tình Việt - Nhật (bút ký)  1001 lý do... vĩnh biệt cõi trần (bút ký)  Vương tới 9 tầng mây(bút ký)  Thấy kimono nhớ áo dài (bút ký)  Những mái đầu xưa giờ đã bạc(bút ký)  Chuông vua... yểu mệnh  (bút ký)  số ra ngày 28.9.2016)   

 4 / 4

the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3574-doan-xuan-hai-nghi-ve-bao-tang-chien-tranh.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3476-doan-xuan-hai-toi-lenh-denh-giua-doi-bo-au-a.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3283-doan-xuan-hai-king-kong-va-nang-kieu.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3226-doan-xuan-hai-karaoke-dau-phai-luc-nao-cung-vui.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3146-doan-xuan-hai-di-cho-viet-ben-uc.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2823--doan-xuan-hai-lang-dia-nguc.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2845-doan-xuan-hai-nhac-khach-xu-nguoi.html?showall=1
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2525-doan-xuan-hai-am-thuc-hoang-da-o-ha-lan.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2510-doan-xuan-hai-tiec-5-sao-tren-song-seine.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1126-tho-doan-duy-xuyen.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1773-doan-duy-xuyen-canh-hong-van-vuong.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1382-doan-duy-xuyen-nho-mot-nguoi.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1714-doan-duy-xuyen-coi-sau-rieng-em.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2620-doan-duy-xuyen-nho-nguoi-son-cuoc.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1292-doan-xuan-hai-ten-nguoi-va-so-phan.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1654-doan-xuan-hai-qcong-tuq-a-rap.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1672--doan-xuan-hai-nhat-ban-vui-hay-buon.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1784-doan-xuan-hai-tinh-yeu-khong-co-toi.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1876--doan-xuan-hai-cac-vi-than-vay-goi.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/1952--doan-duy-xuyen-xa-tinh.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2159-doan-duy-xuyen-nghe-em-hat.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3423-doan-duy-xuyen-hoai-thuong-mau-nang.html?showall=1
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2216-doan-duy-xuyen-tinh-roi-nhu-la.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2339--doan-xuan-hai-nagasaki-va-moi-tinh-viet-nhat.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2507-doan-xuan-hai-1001-ly-do-vinh-biet-coi-tran.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/2647-doan-xuan-hai-vuon-toi-9-tang-may.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3181-doan-xuan-hai-thay-kimono-nho-ao-dai.html
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3322--doan-xuan-hai-nhung-mai-dau-xua-gio-da-bac.html?showall=1
the-loai-khac/tac-pham-cua-ban-be/3378-doan-xuan-hai-chuong-vua-yeu-menh.html?showall=1

