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országok lábnyoma 5-szörörse a szegényekének
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a gazdag

A Global Footprint Network (GFN) minden évben közzéteszi az országok és régiók ökológiai
lábnyomával kapcsolatos számításait és adatait. Az országok teljesítménye évről-évre változik, de
globális szinten évtizedek óta érvényes tendencia, hogy az ökológiai túllövés mértéke nő: jelenleg
54%-kal használ az emberiség többet, mint amennyi a bolygó biokapacitása.
A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a globális pénzügyi válság hatására a magas jövedelmű
országok ökológiai lábnyoma 2008-ban csökkent, majd 2010-ben ismét növekedésnek indult,
amikoris a kormányok dollármilliókat kezdtek országuk gazdaságának élénkítésébe fektetni.
Mindeközben a közepes és alacsony jövedelmű országok ökológiai lábnyoma nagyrészt változatlan
maradt (vagy kis mértékben nőtt), ahogy azt az ábra is mutatja.
Egy főre eső ökológiai lábnyom magas, közepes és
alacsony jövedelmű országokban
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A zöld vonal az egy főre jutó globális biokapacitást mutatja. Ennek értéke
folyamatosan csökken, többek között a globális népességnövekedés miatt amelynek mértéke nagyobb, mint a biokapacitás termelékenységének növekedése.

Globális szinten az emberiség öko-lábnyoma 3%-kal csökkent 2008 és 2009 között, nagyrészt
annak köszönhetően, hogy csökkent az igény a fosszilis erőforrások iránt, amely kisebb karbon- Kinek a munkája hasznosabb a
lábnyomot jelentett (amely jelenleg az ökológiai lábnyom legnagyobb összetevője). Az alacsony és
társadalom számára?
közepes jövedelmű országok ehhez a csökkenéshez csak nagyon kis mértékben járultak hozzá,
mivel ezekben az országokat az életszínvonal terén kisebb rugalmasság jellemzi.

Ha szívesen olvassa a
Kislábnyom hírlevelet,
kérjük, ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át a
GreenDependent Egyesület
számára!
Adószámunk:
18709845-1-13

Hiába csökkent azonban ökológiai lábnyomuk, a magas jövedelmű országok lábnyoma még mindig
3-szor akkora, mint a közepes jövedelmű, és kb. 5-ször akkora, mint az alacsony jövedelmű
országoké. Fontos különbségek vannak még az országok között ökológiai lábnyomuk
összetételében: a legnagyobb különbség a karbon-lábnyomot jelentő összetevőben van, amely a
gazdagabb országokban, néhány közepes jövedelmű országgal együtt sokkal jelentősebb (pl. az
Egyesült Államokban az ökológiai lábnyom körülbelül felét, Kínában harmadát jelenti).
Mathis Wackernagel, a GFN elnöke szerint jövőre még több magasabb jövedelmű ország lábnyoma
indul majd újra növekedésnek. Véleménye szerint túl gyakran megfeledkezünk arról, hogy számos
olyan megoldás lehetséges, amely jól-létünket úgy növeli, hogy közben nem nő a környezet
terhelése és a természeti erőforrások használata... Reméljük, hírlevelünknek sikerül, hogy ezekre
terelje a figyelmet!
A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata
Forrás és további részletek:
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/newsletter/det/new_release_national_footprint_accounts_2014
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Kislábnyomos életmód
A megosztás és közös használat forradalma zajlik?!
Többször írtunk már a Kislábnyom hírlevélben a megosztás és közös
használat fontosságáról, és arról, hogy sokak véleménye szerint megoldást
kínálhat számos mai problémára - például a túlfogyasztásra, az
egyenlőtlenségre. A megosztás, közös használat elsősorban kisebb
közösségeket juttat az eszünkbe, ám ma már városok is jelentkezhetnek az
"osztozó város" (sharing city) címre, illetve csatlakozhatnak az osztozó városok
hálózatához (sharing cities network). A hálózatot Észak-Amerikában hozták
létre, de már európai tagjai is vannak: Amszterdam, Athén, Bécs, Göteborg,
Lisszabon, és Nápoly. De miről is lehet megismerni egy osztozó várost?
Észak-Amerikában Vancouver Kanadában az egyik legaktívabb ilyen város: a
vancouveriek autómegosztó rendszerek tagjai, szerszámos kamráikat
szerszámkölcsonzővé alakítják, udvarukban parcellákat hoznak létre, ahol
mások kertészkedhetnek, közösségi irodában dolgoznak, kihasználatlan
autóbeállójukról hirdetést adnak fel, üres lakásukat vagy szobáikat pedig turistáknak, nyaralóknak kiadják. És mindez még csak a
kezdet Chris Diplock szerint, akit Vancouver város önkormányzata azzal bízott meg, hogy kiderítse, vajon mi mindenre terjed ki a
városban és környékén a megosztás.
Chris szerint az emberek egyre inkább elgondolkodnak azon, hogy vajon szükséges-e, hogy minden a sajátjuk legyen. Azaz,
például, saját fúrót szeretnének, vagy azt, hogy a falban legyen lyuk?
A megosztás, ami korábban a közkönyvátrak és hippi közösségek jellemző tulajdonsága volt,
egyre inkább a főáramú társadalom részévé is válik, annyira, hogy már nagyvállalatok és
befektetők is felfigyeltek rá. A kérdés azonban az, hogy a kanadai lakosság vajon készen álle arra, illetve alkalmazkodni tud-e egy olyan gazdasághoz, ami kevesebb cuccra, tulajdonra
épül.
A megosztásra, közös használatra épülő gazdaságról a marxizmus juthatna eszünkbe...
ugyanakkor a közös használat előre nem látott módszereket és bevételi forrásokat nyitott
meg a kapitalista gazdaság számára. Korábban kihasználatlan, haszontalan és por-gyűjtő
dolgokat és területeket, mint pl. egy üres udvart, kamrában porosodó szerszámokat, muffin
sütőt, kiadhatjuk vagy kölcsönadhatjuk azoknak, akik a legtöbbet adják érte. Emellett egyre
több városban vannak közösségi kerékpárkölcsönzők, amiket már 30-40 percre is igénybe
vehetünk. És még a kanadai kormány is részt vesz a megosztásban: 2012-ben annak
érdekében, hogy költséget takarítsanak meg, a külügyminisztérium egy épületbe költözött az
angol nagykövetséggel.
A megosztás és közös használat legnagyobb ellensége a bizalom és a felelősségérzet hiánya: az egyik oldalról azt gondoljuk,
hogy "közös lónak túrós a háta", és ezért nem bízunk meg abban, hogy mások vigyáznak a közös használatú dolgokra, a másik
oldalról pedig azt, ami közös, nem becsüljük meg kellőképpen. A megosztás és közös használat forradalma tehát akkor tud igazán
kitörni, ha ezt a problémát meg tudjuk és meg lehet oldani.
Ha a montreáli, Bixi közös használatú bijacok egyike a St. Lawrence folyóban köt ki, a kölcsönző bankkártyájáról 6 számjegyű
összeget vonnak le bírságként. Ha a vancouveri Modo autómegosztó rendszerben valaki 3-szor későn viszi vissza az autót, akkor
kizárják a rendszerből, mert a vezetőség szerint nem megengedhető, hogy azok, akik nem tartják tiszteletben a közös használat
szabályait, rontsák a szolgáltatás minőségét. Ezért szigorúan bűntetik a szabályszegőket.
Sok megosztó vagy közös használatot segítő, koordináló rendszer elsősorban online, az internet segítségével működik, mint pl. a
couchsurfing vagy "kanapészörfözés / kanapéturizmus", amelynek segítségével utazásaink során mások üres szobáiban vagy
kanapéján alhatunk - vagy mi adhatjuk így ki szabad alvóhelyeinket. Elvileg könnyű lenne egy ilyen rendszerben mások bizalmával
visszaélni - mégis, a rendszer fennállása óta még csak 1 komoly visszaélés történt, elsősorban a sok beépített biztonsági
intézkedéseknek köszönhetően, illetve amiatt, hogy a szállást adók és szállást igénybe vévők egymást értékelik. Így az online
hírnév lassan olyan fontossá válik, mint a hitel történet!
Magyarországon is sok példát találunk a megosztásra és közös használatra, néhányat a Kislábnyom hírlevélben is bemutattunk:





Közösségi önsegítő rendszerek kiadvány (17. szám)
Lakásétterem és autómegosztás (24. szám)
Vezércikk a megosztásról és hogyan alapítsunk szerszámmkölcsönzőt? (30. szám)
Gyümölcskör (41. szám)

Források és további részletek: http://news.nationalpost.com/2013/04/10/from-tools-to-backyards-and-driveways-vancouver-atforefront-of-sharing-revolution/ és http://www.shareable.net/ (a képek forrása is)
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Kislábnyom tippek

50 ötlet klímabarát pihenéshez
Ha esetleg elfelejtettük volna, milyen sok egyszerű, hétköznapi tevékenység adhat örömet és nyújthat nagyszerű
kikapcsolódást, íme egy 50 tételt tartalmazó lista emlékeztetőnek – csupa olyan ötlet, amely általában nem kerül be a
tennivalóink közé, pedig ha valamire, ezekre az elfoglaltságokra érdemes időt “pazarolni”!
(fontossági sorrend nélkül)

Biciklizzünk
Étkezzünk csendben
Vizsgáljunk meg egy hétköznapi tárgyat új
szemszögből
Kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket
Menjünk el egy parkba
Fedezzünk fel új helyeket
Zenéljünk

 Vegyünk egy jó fürdőt
 Gyújtsunk gyertyát
 Tanuljunk valami újat
 Hallgassunk zenét
 Pihentessük a lábainkat hanyatt
fekve, a falnak támasztva
 Aludjunk egyet napközben
 Menjünk vízpartra

Színezzünk képeket

 Sóhajtsunk nagyokat

Tornázzunk, végezzünk nyújtógyakorlatokat

 Reptessünk sárkányt

Fessünk szokatlan (nem papír) felületre
Írjunk egy rövid verset
Másszunk fára
Olvassunk verseket
Táncoljunk

 Nézzük a csillagokat az égen
 Bámuljunk felhőket
 Írjunk levelet valakinek
 Olvassunk könyvet
 Sétáljunk lassabban

Menjünk termelői piacra

 Hívjuk fel egy barátunkat

Üldögéljünk a természetben

 Bóklásszunk a városban

Simogassunk állatot
Bocsássunk meg valakinek
Tartsunk kávészünetet
Menjünk múzeumba vagy galériába
Olvassunk vagy nézzünk valami vicceset
Váljunk meg néhány tárgyunktól
Szerezzünk örömet apró kedvességekkel
Adjunk hálát
Hallgassunk relaxációs gyakorlatot

 Szedjünk (nem védett) virágot
 Keressünk pihentető illatot
 Meditáljunk
 Lélegezzünk mély hasi légzéssel
 Vezessünk naplót
 Figyeljük meg testünk működését
 Sétáljunk a szabad levegőn
 Menjünk el futni
 Hintázzunk

Forrás: http://www.fullcupthirstyspirit.com/includes/50-ways-to-take-a-break-printable.jpg
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EnergiaKözösségek hírek
Hogyan valósították meg a közösségek saját energia-böjtjeiket?
Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy az idén versenyező és energia-megtakarító közösségek közül többen nagyon frappáns
nagyböjti megtakarítási és háztartás-zöldítési tervet készítettek - majd képes összefoglalót küldtek számunkra a böjt megvalósításáról.
Mivel az összefoglaló olvasgatása másoknak is élvezetes, és további megtakarítási, háztartás-zöldítési tippeket adhat, a legjobbakat
honlapunkon közzétettük. Jó böngészést mindenkinek!

TV-nézés helyett olvasás

Közösségi kalács-sütés - a kalácsok
a helyi pékség kemencéjének
hulladékhőjét hasznosítva sültek

Gyertyafényes vacsora
hetente egyszer

Apának családi kerékpáros
futárszolgálat vitte az ebédet

4. feladat: A klímabarát, energiatakarékos életmód népszerűsítése
A 4. feladatban a cél, hogy a már meglévő energiatakarékos és klímabarát életmódot terjesszük: olyan anyagokat kell tehát készíteni,
amelyek alkalmasak mások meggyőzésére, bevonására, lelkesítésére és tanítására.
A benyújtandó feladat médiuma szabadon választható, azaz lehet:


plakátsorozatot készíteni (3-5 db - minimum A3 méretű plakát);



mesét, történetet írni és illusztrálni (min. 3 oldal A4 lapon, avagy 6000 leütés),



kisfilmet készíteni (3-5 perc hosszú),



dalt írni (szöveg és zene is saját legyen, 2-4 perc hosszú),



társasjátékot készíteni (a társasjátékot el is kell készíteni, a játékszabállyal együtt), stb. stb.

A feladat részletes leírása - jó példa kisfilmmel, mesével, dallal - a program honlapjáról letölthető.

Továbbra is hasznostippek, érdekességek és hírek a honlapon
Az EnergiaKözösségek program egyik fontos eleme, hogy a közösség
tagjai folyamatosan motiválják egymást és az energiafogyaszással,
fenntarthatósággal kapcsolatos megtakarítási tippeket, ötleteket osszanak
meg egymással. Ehhez a verseny szervezői úgy próbálnak meg segítséget
nyújtani, hogy rendszeresen tesznek közzé olyan gyakorlati tippeket és
híreket a projekt honlapján, melyeket mndenki szabadon – és reméljük,
minél gyakrabban – fehasználhat.
Egyben egy felhívást is szeretnénk közölni, hogy ha valakinek
olyan tippjei és tapasztalatai vannak, melyeket szívesen
megosztana másokkal, akkor azokat küldje el nekünk vagy
tegye közzé a projekt közösségi oldalán (Facebook).
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Kislábnyom hírek
46 %-os rezsicsökkenés
Lezárult az első, valós körülmények között végzett épület energiahatékonysági összehasonlító program. 7 hónap alatt 46%-kal
csökkentette a gáz felhasználását a korszerű szigetelés – derült ki a Knauf Insulation "Nálamszigetelnek Program"-jának záró
sajtótájékoztatóján.
A 7 hónapon át tartó vizsgálat két, egymástól 6 km-re lévő, közel azonos műszaki
paraméterekkel rendelkező családi ház energiafogyasztását mérte, de az ingatlanok között volt
egy jelentős különbség: az egyiket leszigetelték, a másikat nem. A látványos gázfogyasztáscsökkenés a szigetelt házban élő család kiadásaiban is meglátszott: ők az idén télen 113.800
forinttal költöttek kevesebbet fűtésre, azaz mintegy három és fél havi gázszámlájukat
takarították meg, és mivel kazánjuk is csak harmad annyiszor kapcsolt be, mint a nem szigetelt
ház kazánja, még az áramszámlájuk is csökkent 10.000 forinttal. A Nálamszigetelnek Program
a Budapesti Műszaki Egyetem Épületszerkezettani Tanszéke, az Energiaklub, a Magyar
Energiahatékonysági Intézet, valamint a Pannonműhely Kft. szakmai támogatásával és a
Metropol médiatámogatásával valósult meg.
Forrás, további információ és képgaléria: http://www.greenfo.hu/hirek/2014/04/21/46--os-rezsicsokkenes

Nem kell a világ összes pénzét a bolygó megmentésére költeni
A gazdasági növekedés ütemét csupán 0,06 százalékkal csökkentik az éghajlatváltozás feltartóztatásához szükséges beruházások állapította meg az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) új jelentésének április 13-án Berlinben bemutatott harmadik
fejezetében, amely a klímaváltozás megfékezésének lehetőségeit foglalja össze. (Összefoglalónkat az első fejezetről ld. előző számunkban.)

A világ legnagyobb napelemekre épülő
energiaparkja 140 ezer háztartást képes
ellátni energiával
(Steve Marcus/Reuters)

Az ENSZ szerint a középhőmérséklet az ipari forradalom előtti korszakhoz képest legfeljebb 2
Celsius-fokkal emelkedhet 2100-ig ahhoz, hogy kezelhető legyen az éghajlatváltozás hatása.
A középhőmérséklet emelkedését pedig csak akkor lehet a 2 Celsius-fokos határ alatt tartani,
ha sikerül az üvegházhatást előidéző gázok légköri koncentrációját - szén-dioxidban számolva
- a 450 ppm (milliomod térfogatrész) körüli szinten stabilizálni. Ehhez az üvegházhatású gázok
kibocsátását 40-70 százalék közötti mértékben kell csökkenteni 2050-re a 2010-es szinthez
képest. Ezt a célt a szén-, kőolaj- és földgázfogyasztás visszaszorításával lehet elérni. Ehhez
átalakításokra van szükség az energiaellátásában, az energiafelhasználás területén
mindenekelőtt az épületüzemeltetésében, a közlekedésben, az iparban, a mezőgazdaságban
és a település- és infrastruktúra-fejlesztésben. Ezek a változtatások, reformok, beruházások
nem megfizethetetlenek - emelték ki a fejezetet összefoglaló dokumentum bemutatóján. "Nem
kell a világ összes pénzét a bolygó megmentésére költeni" - hangoztatta Ottmar Edenhofer, a
munkacsoport vezetője.

Forrás és további információ: http://www.greenfo.hu/hirek/2014/04/13/nem-kell-a-vilag-osszes-penzet-a-bolygo-megmentesere-kolteni
Szintén erről a témáról szól: http://nol.hu/tud-tech/uj-klimajelentes-meg-van-esely-a-tulelesre-1456381

Téli paradicsom Marokkóból?
A Marokkó által exportált paradicsom több, mint 90%-a télen az EU boltjaiba kerül. Kérdés persze, hogy
milyen áron! Szegénység és korlátozott szabadságjogok árán. A Souss Massa Drâa régió paradicsomtermesztésben dolgozó munkásai között rengeteg a nő, akiknek a fizetése sok esetben a nemzeti
szegénységi küszöböt jelentő 155 eurós havi bér alatt van. A mezőgazdasági munkások számára az
alacsony béreken túl az alapvető szabadságjogok, ld. a gyülekezési szabadság korlátozása is jelentős
probléma.
Bővebben a Fairfood oldalán: http://www.fairfood.org/2014/04/factsheet-low-wages-restricted-freedom-association-main-issues/

Közel 2000 helyen él tovább Kishantos
Budapest, 2014. április 23. – Közel 2000 helyre jutott az országban azokból a kishantosi biovetőmagokból,
amelyeket a Greenpeace Magyarország a Kossuth téren, a Vidékfejlesztési Minisztérium előtt osztott szét. A
magokért már az első órában több mint 600-an álltak sorba.
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ által elvetett gabonát a húsvétot megelőző hétvégén elpusztították.
De nem veszett el a lehetősége annak, hogy Kishantos teljes szépségében újjászülessen: a bírósági perek
még csak most indulnak, az országos felháborodás pedig olyan mértékű, amelyet figyelembe kell venniük a
döntéshozóknak is.
Forrás és további információ: http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Kozel-2000-helyen-el-tovabb-Kishantos/
Legfrissebb: Budapest, 2014. április 25. – A Székesfehérváron zajlott három birtokvédelmi per közül kettőnél Kishantos javára döntött első
fokon a bíróság, a harmadik perben pedig halasztást rendelt el. A bíróság megerősítette, hogy az új nyertesek nincsenek birtokon belül, így
nincs és nem is volt joguk bármit is tenni a területen.
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Olvasni- és néznivaló


NÉZNIVALÓ

Mézelő német sziget Erdélyben
Wilhelm Tartler gyerekként ment el a többi százezer erdélyi szásszal, felnőttként tért vissza azért,
mert úgy gondolta, itt jobb lehetőségei vannak a biogazdálkodásra. Megcsinálta. Az elsők között lett
minősített biogazda, szövetkezett hasonló gazdákkal, akikkel azóta is üzletet működtet. Tíz éve
tapasztalja a piac és a vásárlók szokásainak változását. Az érem mindkét oldalát látja: a gazdák
hallomás alapján beszélgetnek az ökológiai gazdálkodásról, és nem látnak lehetőséget ebben, a
vásárlók pedig még mindig azt hiszik: minden, ami faluról érkezik, egészséges.
“Nem azért halunk meg, mert boldogan leéltük életünket és megöregedtünk, hanem azért, mert
betegek, rákosak leszünk. Ezek a betegségek az élelmiszerekből jönnek, a nem megfelelő
mezőgazdaság miatt. A több ezer éves mezőgazdasági kultúrát és tapasztalatot az elmúlt száz
évben kezdtük feladni.
Ami addig megszokott és bevált volt, azt felcseréltük a kémia alapú mezőgazdaságra, amelynek hosszú távú következményeit még nem
tudjuk, de már egy ideje érezzük az egészségre gyakorolt hatásait” – fogalmazza meg nézeteit Wilhelm, akivel a Szeben megyei
Kakasfalván (Hanbach/Hamba) beszélgettek a 7határ.ro oldal munkatársai.
Az interjú itt olvasható: http://www.7hatar.ro/hu/extensions/icecarousel/159-biokert/646-mezelo-nemet-sziget.html

Napi 5 adag zöldség-gyümölcs mini kertből is!
Az angliai Királyi Kertészeti Társaság (Royal Horticulture Society) és a 18. században alapított és
azóta is kerti szerszámokat gyártó The Burgon & Ball „Napi 5 Kert” (5-A-Day Garden) programja azt
kívánja bemutatni az érdeklődőknek, hogy hogyan lehet hihetetlenül kis területeken is – ld. jobbra a
képen látható minikertet – megtermelni napi 5 „szüretnyi” zöldség-gyümölcsöt két ember számára.
További információ: http://www.5adaygarden.com/home
Nyomtatható kerttervező: http://www.5adaygarden.com/uploads/pdf/5-A-Day-Garden-Planner.pdf
Egy lehetséges kertelrendezés: http://www.leafforlife.org/5ADAY/5ADAYGRD.HTM

Passzívházba is mehet a cserépkályha!
Még egy passzívházban is jólesik egy langyosan sugárzó felület, amihez odabújhatunk átmelegedni a
borongós napokon. Ezt a tűz otthonteremtő hangulatával csak a cserépkályha képes kombinálni. A
kellemes, sugárzó fűtés olyan hőérzetet teremt, amire a légfűtés (szellőztetőgépen keresztüli fűtés, vagy
akár egy kandalló) nem képes.
A cserépkályha egy passzívházban nem feltétlenül jelent többletköltséget. Az ilyen lakóházak kedvező
tulajdonságainak köszönhetően az egész ház komfortos és egyenletes hőmérséklete biztosítható
egyetlen cserépkályhával, mindössze 2-3 naponként szükséges, 5 percnyi munkát igénylő begyújtással.
Így akár egy drágább fűtési célú gépészeti megoldást kiválthatunk ezzel az otthonos és szép eszközzel!
Forrás és további információ itt.
Egy cserépkályhás passzívház bemutatása itt.

Ha így megy tovább beledöglünk
Ahogy a Hírek rovatban már írtuk, a Kormányközi Panel a Klímaváltozásról (IPCC) munkacsoportja kiadta a hat-hétévente esedékes
jelentésének legújabb fejezetét. Bár véleményük szerint még nem vagyunk elkésve és anyagilag sem lehetetlen megfékezni a
klímaváltozást, ettől függetlenül az élővilág, a növényzet és a tengerek borzasztó állapotban vannak, egyes fajok a kihalás szélén állnak,
és ha semmi sem változik, évtizedeken belül nem lesz mit ennünk.
A jelentés szerint most már biztos, hogy a klímaváltozást senki nem fogja megúszni, és a legrosszabb még hátra van. Létfontosságú, hogy
ezzel kezdjünk valamit; a klímaváltozás káros hatásai már most láthatók, mégsem készültünk fel a problémára. Pedig minél tovább
halogatjuk a döntést, annál kevesebb esélyünk lesz bármit is tenni.
A cikk itt olvasható: http://index.hu/tudomany/2014/04/03/ha_igy_megy_tovabb_mind_beledoglunk/
“A jövőt úgy hívják, hogy működő ökológiai rendszerek, egészséges emberi társadalom és egyéni gondolkodás. Úgy hívják, hogy
valós értékek és célok - és semmi, ismétlem: semmi köze nincs a nyugdíjhoz, titkos svájci bankszámlához, offshore cégekhez vagy a
miniszterelnöki pozícióhoz. Köze van viszont a rendelkezésre álló, elégedett és képzett földművesek, iparosok, ápolószemélyzet, tanárok,
kutatók, ... számához - és néhány, ismétlem: néhány olyan emberhez, akikre a közösségek együttműködésének megszervezéséhez
szükség van a 21. században elérhető (és helyesen használt) informatikai rendszerek mellett.” (Kedves Loránd)
A Hajnalvilág blog írójának véleménye a témáról: http://hajnalvilag.blogspot.hu/2012/03/jovo-erdeklodes-hianyaban-elmarad.html
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Hőszigetelés alacsony jövedelmű családoknál önkéntesekkel
" [...] Rosszul szigetelt, kifűthetetlen lakásokat újít fel Vác környékén a Habitat
for Humanity Magyarország önkéntesek segítségével. A tavaly elindított
program a lakhatási problémák legsúlyosabbikára, a megfizethetőség
nehézségeire hívja fel a figyelmet, miközben évente néhány családnak kézzel
fogható segítséget is nyújt. A lakhatási szegénység enyhítésén dolgozó civil
szervezet éves jelentése szerint a közüzemi költségek kifizetése évről-évre
nagyobb terhet jelent a családoknak. A legalacsonyabb jövedelműek
jövedelmük felét költik el a rezsiszámlákra. Miközben minden harmadik család
arról számol be, hogy nem tudja megfelelően kifűteni a lakását.
A Habitat for Humanity Magyarország tavaly elindított hőszigetelési programját
idén is folytatja. A 2014-es programra ősszel lehetett jelentkezni. A
jelentkezőket felkeresték a szervezet szakértői, felújítási tervet és
költségbecslést készítettek számukra, majd kiválasztották azt az öt családot,
akiknél idén megkezdődhet a hőszigetelés. A felújítás költségei igen
kedvezőek, hiszen a munkadíjat nagyrészt az önkéntesek munkája fedezi. A
fennmaradó költségeket a családok 5 év alatt alacsony törlesztő részletekben
fizetik meg, ami nem jelent nagy terhet, mivel a család fűtésköltségei jelentősen
csökkenek.
Magyarországon több százezer családnak okoz nehézséget a közüzemi számlák kifizetése, és egyre többen vannak, akik emiatt a
lakásvesztés közelébe sodródnak. Mivel a probléma nagy mértékű, leginkább egy szegényeket is elérő, igazságos lakáspolitika
kialakításával lehetne látványos változásokat elérni. [...]"
Forrás és további részletek: http://www.hugbc.hu/hirek/elkezdodott-a-habitat-hoszigetelesi-programja/2621 és
http://www.habitat.hu/hu/projekt/csaladok-otthonainak-hoszigetelese-vac-kornyeken?id=27 (kép forrása is)

Kinek a munkája hasznosabb a társadalom számára:
egy bankáré vagy egy kórházi takarítóé?
Egy angliai alapítvány, a New Economics Foundation érdekes elemzést
készített különböző foglalkozások társadalmi hasznosságáról. Elméletük
szerint ugyanúgy, ahogy a termékek árába nem számoljuk bele az általuk
okozott környezetszennyezést és/vagy egészség-károsítást, a különböző
munkákért fizetett munkabérek megállapításának módszere sem megfelelő:
alulfizetjük például az egyébként magas társadalmi értéket létrehozó
szakmában dolgozókat, pl. a szociális munkásokat, tanárokat, és a
mezőgazdaságban dolgozókat is.
A New Economics Foundation szakemberei ezért kialakítottak egy új
számolási rendszert. Ez alapján aztán 6 különböző fogalakozást elemeztek,
figyelembe véve a hagyományos gazdasági hozadékokat (pl. a létrehozott
munkahelyek száma), de fontos környezeti (pl. a klímaváltozásra való hatás)
és társadalmi (pl. a személyes vagy közösségi jól-léthez való hozzájárulás) hatásokat is.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a 6 foglalkozás közül a jelenleg rosszabbul fizetettek – pl. kórházi takarító, újrahasznosításban
dolgozó munkás, gyermekfelügyelő – összességében hasznosabbak a társadalom számára, mint a magas fizetésű bankárok, hirdetési és
reklám szakemberek, valamint könyvelők.
Számokban kifejezve, míg például egy bankár minden megkeresett fontja 7 fontnak megfelelő társadalmi érték elpusztítását jelenti, a
kórházi takarítók minden megkeresett fontjukért több mint 10 fontnak megfelelő társadalmi értéket hoznak létre.
A tanulmány legfontosabb üzenete az, hogy manapság a fizetés nagysága egyáltalán nem mutatja egy foglalkozás társadalmi
hasznosságát, ezért a rendszer újragondolására, átalakítására lenne szükség. A tanulmány erre vonatkozóan is tesz ajánlásokat.
Forrás és további részletek: http://www.neweconomics.org/publications/entry/a-bit-rich

Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk:
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A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szervezetek tagja:

Klímabarát Települések Szövetsége

Resource Cap Coalition
(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért)
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