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Június 1.:
a megosztás világnapja
A megosztás világnapját a The People Who Share nevű
szerveződés kezdeményezte néhány éve. Minden évben más téma
van a világnap fókuszában: tavaly az ételmegosztás, idén a
szomszédok közti megosztás: a cél, hogy az egymás közelében
élők ténylegesen közelebb kerüljenek egymáshoz, felfedezzék és
megbizonyosodjanak arról, hogy amire igazából szükségük van, az
a közelükben mind megtalálható.

A megosztás gyakran visszatérő téma hírlevelünk hasábjain, mert sokféle szempontból fenntartható
megoldásokat kínál. Környezeti szempontból hasznos, mert kevesebb erőforrást használunk,
- Csomagolásmentes
társadalmi szempontból, mert erősödik a közösség, és olyanoknak is juthat így termék vagy
szupermarket Németországban
szolgáltatás, akik más körülmények között nem
részesülhetnének belőlük, gazdasági szempontból meg
 Olvasni- és néznivaló
azért, mert újfajta vállakozásokra adódik így lehetőség
- Hulladék vagy újrahasználás
(pl. nem kihasznált kertünk vagy szobánk kiadása). A
- Minden a nukleáris energiáról megosztást egyre több város, település, és
önkormányzat is aktívan támogatja, sokan a
válság(ok)ból való kilábalás egyik legfontosabb
 Termékek, szolgáltatások
lehetőségének tekintik.

- Belakatolási kockázat

- "Csináld magad" ötletek nyárra
- Áramot termelő úttest

 Igazságosság ökológiai
korlátok közt
- Fosszilis energia mentes
befektetések

Megosztani rengetegféleképpen és nagyon különböző
motivációkból kiindulva lehetséges. Van, aki egyszerűen
nem tudja nézni, hogy tárgyai porosodnak... Van, aki így
keresi mindennapi betevőjét... Van, aki sikeres
vállalkozást alapoz erre... Van, aki közösséget szeretne
így kialakítani... És van, aki másokon szeretne így
segíteni... mint például az a szaúd-arábiai férfi, aki egy
hűtőgépet helyezett az utcára, hogy ő és szomszédai
abba tehessék a megmaradt ételeket, a rászorulók elsősorban gyerekek - pedig kivehessék onnan, és így
megszabaduljanak a kéregetés megalázó helyzetétől.
Vajon működne egy ilyen megosztás nálunk?
Ha nem is utcán, mondjuk egy iskolában, vagy iskola előtt
elhelyezve? Vagy máshol? Tudnak Olvasóink példaértékű
megosztásra épülő kezdeményezésről, programról, esetleg
vállalkozásról? Kérjük, osszák meg velünk emailben, a Kislábnyom
közösségi oldalán, jó lenne tudni róluk, és ha lehet, tovább osztani a
jó példát...
A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata

Források:
(1) http://www.collaborativeconsumption.com/2014/05/21/global-sharing-daylocal-events/, (2) http://www.thepeoplewhoshare.com/global-sharing-day/
(képek forrása is), (3) példa Szaúd-Arábiából (kép forrása)
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Kislábnyomos életmód
Inspiráló példák az Egyesült Királyságból
Már 8 éve minden évben meghirdetik a "The Observer Ethical Awards"-ot, amelyet a "zöld oscar díjnak" is szoktak nevezni.
Ez a díj azoknak a az embereknek, szervezeteknek az elismerésére és jutalmazására szolgál, akik azért dolgoznak, hogy
etikus, környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható jövőnk lehessen. Az alábbiakban az idei jelöltek közül mutatunk
be néhányat:

hiSbe (http://hisbe.co.uk/)
A hiSbe egy társadalmi vállalkozás, melynek legfontosabb célja, hogy a jó minőségű élelmiszer
mindenki számára elérhetővé váljon. Brighton-ban van kísérleti üzletük, amely egy kivételes,
független szupermarket - bemutatja, hogy milyennek kellene lennie egy élelmiszerboltnak. A
hiSbe beszerzési politikája a boldogságot és jól-létet a profit nagysága elé helyezi a felelős és
fenntartható kereskedelem érdekében.

Growing Communities (http://www.growingcommunities.org/about-us/)
A Growing Communities London Hackney negyedében található társadalmi vállalkozás, amely
non-profit, közösségi alapú bio dobozrendszert működtet. A termékeket helyi kistermelőktől
szerzik be, méltányos árat fizetve érte. Emellett ők működtetik az Egyesült Királyság egyetlen
kizárólag bio termékeket árusító piacát, a termelőket segítik abban, hogy vállalkozást
indítsanak, kertészeti gyakornokokat képeznek, valamint hasonló céllal létrejött csoportokat
mentorálnak, hogy ők is sikerrel indíthassanak dobozrendszert.

Anne Power
A 82 éves Anne Power azokat támogatja, akik környékén, azaz Salford közelében a palagáz
kitermelés és rétegrepesztés ellen tiltakoznak. Vendégül látja a kempingezőket, pénzt, élelmet
és tűzifát gyűjt számukra, valamint szükség esetén fuvarozza is őket, és megengedi, hogy
házában zuhanyozzanak. Anne rendszeresen jár a helyi bíróságra és rendőrségre is, hogy
megvédje az igazságtalanul letartóztatott és fogvatartott embereket.

Carry Somers
A Divat Forradalom Napja (Fashion Revolution Day), amelyet a 2013-ban bekövetkezett Rana
Plaza katasztrófa évfordulóján tartanak, arra bíztat minden divatszerető embert, hogy gondoljon
azokra, akik ruháit, cipőit készítik, és a körülményekre, amelyek között készítik ezeket. A
kezdeményezés célja, hogy globális platformot biztosítson arra, hogy kérdéseket tegyünk fel és
javítsunk a minőségen és a gyártási körülményeken: ünnepeljük meg a legjobb gyakorlatot, és
kerüljön nyilvánosságra az olcsó divat igazi ára. A mozgalom részeként ezen a napon, azaz
április 14-én, arra bíztattak, hogy kifordítva vegyük fel ruháinkat.

John Herbert
John Herbert az első olyan színes bőrű brit sportoló, aki a nyári és téli Olimpián is részt vett.
Nemrég alapította a Cre8 Életmód Központ elnevezésű társadalmi vállalkozást, amelynek
célja, hogy a London olimpiai negyedében élő szegény és hátrányos helyzetű közösségek
életszínvonala és lehetőségei közelebb kerüljenek a gazdag negyedek lakói számára nyitott
lehetőségekhez. A Cre8 egy művészeti és közösségi központ Hackney-ban, amely képzési és
munkalehetőséget ad hátrányos helyzetűeknek.

Forrás és további inspiráció:
http://www.theguardian.com/observer-ethical-awards/2014/apr/22/observer-ethical-awards-vote?INTCMP=mic_232898
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Kislábnyom tippek
Zölden minőségi életet: 14 életmód tipp
1. Lakjunk olyan közösségben, településen vagy városrészben, ahol mindent elérünk gyalog
Lakóhelyünk megválasztása befolyásolja a leginkább, hogy mennyi energiát fogyasztunk és arra mennyit költünk. Keressünk olyan
városrészt, települést, ahol biciklivel és gyalog mindent elérünk, ahol megtaláljuk az életünkhöz szükséges szolgáltatásokat. Így jelentős
mennyiségű benzinpénzt és CO2-kibocsátást megtakaríthatunk, és sokkal kevesebb időnk megy majd el az ingázásra, napi utazásokra is!
2. Szerezzünk egy biciklit és járjunk sokat gyalog
Azért nem kell rögtön megszabadulni az autótól, jól jöhet még bizonyos esetekben vagy a hétvégi
kiruccanásoknál.. De ahova csak tudunk, menjünk biciklivel vagy sétáljunk! Mindkettőnek
számtalan előnye van: biciklizni és gyalogolni környezetbarát, költségkímélő, egészséges,
sportosság tesz és javítja az agyműködést is 
3. Vonatozzunk
A vonat nem csak zöldebb, mint pl. a repülő, de az utazó szempontjából is előnyös: több hely jut
a lábaknak, szabadon lehet mozogni, élvezhető a kilátás, és sokkal kevésbé macerás feljutni egy
vonatra, mint egy repülőre - ráadásul nem kell aggódnunk, hogy mit és melyik táskába pakolunk.
4. Ne hűtsük/fűtsük túl a lakást, maradjunk a komfortzónában
A komfortzónánk a hőmérséklet, páratartalom és szellőzés hármasának az a kombinációja, amelyben jól érezzük magunkat. Ugyanakkor a
lakásban található hő- és páraszabályzók vagy a légkondik nem tudják a három említett komforttényezőt egymással kombinálni. Tegyük ezt
meg helyettük és gondoskodjunk a komfortzóna energiamentes kialakításáról: azaz nyáron például a légmozgás biztosítására nyissunk
ablakot! Az ember nyáron magasabb hőmérsékleten is jól érzi magát, ha a levegő szárazabb vagy mozog.
5. Öltözzünk megfelelően
Ruházatunk helyes megválasztásával rengeteg energiát tudunk spórolni, ezt azonban sokan elfelejtik. Természetesen a szigetelés és a
hatékony fűtési rendszer is nagyon fontos, de a hideg ellen a legolcsóbb, legkönnyebb és leggyorsabb megoldás, ha felöltözünk 
6. Legyünk minimalisták
Legyen kevesebb holmink! Szabaduljunk meg mindentől, amire nincs szükségünk és ne vegyünk helyette másikat! Mottó: „Ne legyen
semmi a házadban, ami szerinted nem hasznos vagy gyönyörű.” (William Morris)
7. Dobjuk ki a TV-nket
Sokkal több lesz az értelmesen (például testmozgásra, olvasásra, hobbira) felhasználható szabadidőnk és áramfogyasztásunk is csökken.
8. Szigeteljük otthonunkat
A megfelelő szigetelés az egyik legjobb módja az energiafogyasztás csökkentésének. A jól
szigetelt és szellőztetett otthon kényelmesebb!
9. Vásároljunk energiahatékony termékekeket
Az alacsonyabb fogyasztású berendezések használata jobb a környezetnek és
természetesen a pénztárcánknak is. A megtakarított pénzt fordíthatjuk energiatakarékossági
beruházásra 
10. Együnk kevesebb marhahúst
Ha nem eszünk marhahúst, kisebb lesz a karbon-lábnyomunk és a táplálkozásunkhoz
köthető szennyezés is. Egészségesebbek és karcsúbbak leszünk, és még pénzt is
megtakaríthatunk.
11. Együnk több zöldséget és gyümölcsöt
A zöldségek és gyümölcsök termesztése sokkal kevesebb vizet, energiát és földterületet
igényel, mint a tej- és húsipari állattartás. Természetesen az egészségünknek is jót tesz, ha
elhagyjuk vagy csökkentjük a húsfogyasztásunkat. És megkíméljük az állatokat is…
12. Együnk helyi és szezonális ételeket
Ha nem szezonális és helyi terményt veszünk, lényegében fosszilis üzemanyagot eszünk.
13. Kertészkedjünk
Zöld szempontból többek között azért jó, ha kertészkedünk és saját terményeinket fogyasztjuk, mert kevesebb fosszilis üzemanyagot
használunk az élelmiszerek szállítására. A kerti munkák az életminőségünket is javítják, hiszen többet vagyunk a zöldben, tiszta levegőn és
fizikai tevékenységet végzünk, ami mentális és testi egészségünknek is jó. Ráadásul valami szépet és hasznosat hozunk létre!
14. Tartósítsunk
Amit lehet, tegyünk el télire! Nincs mámorítóbb, mint a februári hóviharban kinyitni egy üveg, a nyár ízét és illatát árasztó saját eltevésű
baracklekvárt... Arról nem is beszélve, hogy mennyivel zöldebb, mint szőlőt, epret vagy banánt enni a tél közepén…
Források: http://www.treehugger.com/culture/10-tips-make-every-day-earth-day.html
http://www.treehugger.com/slideshows/health/9-green-living-options-improve-your-quality-life/
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EnergiaKözösségek hírek
Járjunk ökosan avagy hogyan legyen kisebb a nyomunk?
Mivel, hogyan
és miért utazol
naponta?

Hogyan tudnál
ezen változtatni?
Nehéz lenne?

Fogj össze
valakivel, és
változtassatok
együtt!

Az új tudást és
tapasztalatot
használva
együtt
lehetséges a
változás!

A 3. versenyfeladatban az energiaközösségeknek a lábaikat ill. a közösségi közlekedést kellett "felfedezniük": felmérni és átgondolni, hogy
hol és hogyan tudnának kisebb karbon-lábnyomon közlekedni nap mint nap. Sok nagyon alapos, átgondolt, kreatív és fényképekkel, saját
rajzokkal, sőt verssel is illusztrált megoldás érkezett, ezekből teszünk közzé néhányat - érdemes a linkekre kattintva beleolvasni-belenézni
az anyagokba!

Rezsiszelídítők
TakiMakik
Tegyél a KÖRNYE-zetedért!
Villanyászok
Zöld Dió_Diósd
ZöldDió
Kerékpárral az iskolába
(a rajz a Tegyél a KÖRNYE-zetefétz közösség munkája)

Záró díjkiosztó rendezvény
Lassan az E.ON EnergiaKözösségek verseny 2013-2014-es fordulójának végéhez érünk. Nagyon szépen köszönjük a csapatok és
háztartások kitartását és szorgalmas munkáját, megtakarítását!
A verseny zárásaként egy ünnepélyes díjátadó rendezvényt szervezünk 2014. június 14-én (szombaton) a budapesti Eötvös10 Közösségi
és Kulturális Színtérben a VI. kerületben, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk (nem csak a versenyző csapattagokat).
A rendezvényen:


Beszámolunk az eredményekről: hányan vettünk részt? mennyit takarítottunk meg? mennyivel csökkent a kibocsátásunk? milyen
kreatív feladatokat készítettünk?



Kiosztjuk a program rendezvényeinek karbon-lábnyomát
semlegesítő őshonos gyümölcsfákat



A közösségek részvételével közösségi játékot szervezünk, ahol a
4. feladat pályaművei közül lehet néhányat megtekinteni és
kipróbálni



Lesz gyerekprogram, klímabarát életmódot segítő termékek
kiállítása, valamit, természetesen, klímabarát ebéd is!

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött,
regisztrálni itt lehet.
A "semlegesítő" gyümölcsfák Kovács Gyula "tündérkertjéből" érkeznek
(kép forrása: www.tudatosvasarlo.hu)
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Kislábnyom hírek
Százhalombatta támogatja a családi házak felújítását
Családi házak energiatakarékos felújítására nyújthatnak be pályázatot a
százhalombattaiak, az önkormányzat húszmillió forintot különített el e célra - közölte
a polgármesteri hivatal szóvivője az MTI-vel.
Támogatásra azok a magánszemélyek esélyesek, akik 2000. december 31. előtti
használatbavételi engedéllyel rendelkeznek, nincs tartozásuk az önkormányzatnál, illetve
hitelt érdemlően bizonyítani tudják a felújításhoz szükséges önerő meglétét. Pályázni
homlokzat- és födémszigetelésre, tetőcserére, fűtéskorszerűsítésre, külső nyílászáró
cseréjére, valamint napkollektor beépítésére lehet. Családonként legfeljebb 350 ezer forint
kapható.
Forrás: http://www.alternativenergia.hu/350-ezer-forint-a-csaladi-hazak-felujitasara-mutatjuk-hogy-hol/67678

A mezőgazdaság vissza tudná fordítani a klímaváltozást
A biogazdálkodás előnyeit tanulmányozó The Rodale Institute új jelentésében arról olvashatunk, hogy hogyan fordíthatja vissza az
emberiség a klímaváltozás folyamatát a „regeneráló biogazdálkodással”. A regeneráló, azaz megújító biogazdálkodás lényegében az az
ökológiai termesztési módszer, amely növeli a terméshozamot és a profitot, és eközben helyreállítja a környező ökoszisztémát is. A
komposztálás, talajtakarás, szántás nélküli földművelés és a termények sokszínűsége mind hozzátartozik a biogazdálkodáshoz, és ha
alkalmazzák ezeket a technikákat, jó eséllyel megszűnik a talajerózió, helyreáll a talajvízszint, fennmaradnak az őshonos növény- és
állatfajok és a bio művelésbe bevont területek jelentős mennyiségű szén-dioxidot is megkötnek.
Míg a jelenlegi éves CO2-kibocsátás 44-57%-áért a hagyományos mezőgazdaság felel, a regeneráló biogazdálkodás – világszinten
alkalmazva – az éves kibocsátás akár 100%-át is meg tudná kötni.
Forrás és további információ: http://urbantimes.co/2014/04/newsflash-agriculture-can-reverse-climate-change/

Kit érdekel a belakatolási kockázat?
A világon megtermelt áram fele és az elfogyasztott energia harmada kerül az épületekben
felhasználásra. Ráadásul ez a fogyasztás az évszázad közepére két- vagy akár háromszorosára
fog növekedni, ha nem teszünk komoly lépéseket. Magyarországon ezek az értékek még
nagyobbak: a széndioxid-kibocsátás kb. feléért felelősek az épületek. Ugyanakkor ebből a
szektorból származik a mérséklési lehetőségek jelentős része is.
A hatalmas lehetőségekkel szemben viszont jelentős az úgynevezett „belakatolási kockázat” –
aminek hangsúlyozására egy ENSZ jelentés úttörőként több területen is nagy figyelmet szentelt. A
belakatolási kockázat akkor lép fel, mikor hosszú élettartamú infrastruktúrát, pl. városrészeket,
közlekedési rendszereket vagy épületeket, úgy fejlesztünk vagy újítunk fel, ami évtizedekig (akár
évszázadokig) magas kibocsátást eredményez, pedig jelentősen klímakímélőbb alternatívák is
lettek volna. [...]
Nem szabadna olyan felújításokat támogatni, amik csak 20-40% energiafogyasztás-csökkentést eredményeznek, hanem ki kell várni, amíg
a mélyfelújításba bele lehet kezdeni. Megérné! A mélyfelújítás nem kerül fajlagosan többe, mint a hagyományos részfelújítás: több száz
ilyen felújítás költségadatai alapján az egységnyi megtakarított energia költségeinek alsó értékeiben nem találtak jelentős különbséget.
Forrás és további információ: http://www.greenfo.hu/hirek/2014/05/14/kit-erdekel-a-belakatolasi-kockazat

Csomagolásmentes szupermarket nyílik Németországban
Egy német startup vállalkozás, az Original Unverpackt hamarosan megnyitja Németország első csomagolásmentes szupermarketét Berlinben.
A céget két hölgy alapította, akik a túlzott csomagolás-használatnak akarnak határt szabni ötletükkel. Az
üzletben mindent tartályokban tartanak majd és kimérve, azaz súly alapján árusítanak. A vásárlók hozhatják a
saját tárolóedényeiket vagy használhatják az üzlet újrahasznosítható csomagolásait is. A kimérős rendszerrel
működő árusítással csökkenthető, sőt akár el is kerülhető az élelmiszerhulladék, mert a vevő pontosan annyit
tud vásárolni egy-egy termékből, amennyire szüksége van.
Videó az ötletről: http://vimeo.com/user27717604
Forrás és további információ: http://www.retaildetail.eu/en/eur-europe/eur-food/item/16088berlin-supermarket-does-not-use-packages
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Olvasni- és néznivaló

NÉZNIVALÓ

Hulladék vagy újrahasználás - elgondolkodtató üzenet!
„Elég elképesztő, hogy
a társadalom eljutott arra a pontra,
ahol az az erőfeszítés, amivel
kitermelik a kőolajat,
elhajózzák egy finomítóba,
műanyagot gyártanak belőle,
kanállá formázzák,
kamionnal az üzletbe szállítják,
az emberek megveszik és hazahozzák
kevesebb macerának tűnik, mint
elmosni a kanalat, amikor már nem használjuk...”
Kép forrása: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1606988_677195908999672_1361256389_n.jpg

Ijesztő tények az élelmiszerbiztonságról
Valami nagyon nem működik jól az élelmiszerelosztással a világon, ha majdnem egy milliárd ember alultáplált, több mint 1,4 milliárd ember
túlsúlyos, és az élelmiszerek 1/3-át kidobjuk.. Nem kérdés, hogy hatalmas gondok vannak! Még félelmetesebb ebbe belegondolni, ha
tudjuk, hogy az élelem iránti igény rohamosan nő, míg a klímaváltozás egyre inkább fenyegeti az élelmiszertermelést.
Az élelmiszerbiztonságról és a klímaváltozás okozta termelési gondokról gyűjtött össze számos érdekes és egyben ijesztő adato t a témát
kutató CCAFS. A szervezet a problémák kutatása mellett a megoldással is foglalkozik – a klímabarát mezőgazdasági gyakorlatok
elterjedését szorgalmazza.
Tények az élelmiszerbiztonságról itt.
Tények a klímaváltozás élelmiszertermelésre gyakorolt hatásáról itt.

Minden a nukleáris energiáról
http://fairewinds.org/
A Fairewinds Energy Education egy 2008-ban alapított, tudatformáló non-profit szervezet, amelyet azzal a céllal
hoztak létre, hogy a nukleáris energiáról és egyéb energetikai kérdésekről minél több ismeretet, tényeken alapuló,
elfogulatlan információt nyújtson az érdeklődőknek.
Az oldalon hetente jelennek meg új videók, amelyekben szakértők vitatják meg a felmerülő témákat. Olvashatunk
blogbejegyzéseket is az aktuális eseményekről, szakértői jelentéseket a nukleáris biztonság kérdéseiről, gyakran
feltett kérdéseket (FAQ) a nukleáris energiáról, könyvajánlót, előadások archívumát, média megjelenéseket,
hírleveleket és sok minden mást is. A tartalmak jelenleg négy nyelven érhetőek el.

„A sugárzás
nem ismer határokat.”

Amíg a Fairwinds a világ nagyközönségét tájékoztatja, addig itthon a Greenpeace hívja fel a figyelmet a paksi bővítés problémáira, ld. itt.

Az okostelefonok halálos ára
A Föld Barátainak 6 perces, angol nyelvű kisfilmje azt mutatja be, hogy miképp pusztul el
az indonéziai Bangka és Belitung szigetek az ónra éhező elektronikai ipar, és az
elektromos kütyükre éhező nagyvilág oltárán. Az egyre népszerűbb intelligens, okos
telefonoknak, a síkképernyős tévéknek, tableteknek van egy rejtett költsége is, az emberi
élet és a környezet pusztulása. Az elektronikai ipar gyors növekedése és a megnövekedett
kereslet miatt felgyorsult az ón iránti igény is.
Az elektronikai ipar a forrasztáshoz használt ón majdnem a felét a Bangka és Belitung
szigetekről szerzik be, az Indonéz szigetvilágból. A két sziget legnagyobb bevételi forrása
mára az ónbányászatból származik.

Kép forrása: coalmountain.wordpress.com

Nem csak környezetvédelmi problémákat vet fel az ónérc bányászata, hanem morális, társadalmi problémákat is, hisz emberek halnak
meg a kitermelés során. Ezek a bányák egyáltalán nincsenek gépesítve, vödrökkel, csákányokkal és puszta kézzel dolgoznak.
A két sziget legnagyobb ón felvásárlója az Apple, de innen szerzi be az ónt a Sony, a Panasonic, a Samsung és az LG Electronics is.
Kína pedig ón-igényének 49%-át szállítja be a két szigetről.
A kisfilm megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=sWepnneC4FY&feature=player_embedded
Minden az ón és az elektronikai ipar kapcsolatáról itt.
GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4. • Copyright © 2014 • GreenDependent.• Minden jog fenntartva.

Termékek, szolgáltatások
Két „Csináld magad!” ötlet a nyárra
Régi papucsból új szandál 2 perc alatt
Forrás itt.

Forrás: http://rawforbeauty.com/blog/make-old-flip-flops-new.html

23 ötlet régi holmik újrahasználatához
Reszelőből
lámpabúra

Teniszütőből tükör

Villákból ruhaakasztó

Létrából könyvespolc

Forrás és további ötletek: http://www.boredpanda.com/creative-repurposing-reuse-upcycle-diy-ideas/

Szemétből cipő
„Minden szemét” a neve annak a projektnek, amely a művészetet az újrahasznosítással és (miért
is ne?) a ruhatervezéssel ötvözve kívánja felhívni a figyelmet arra a töménytelen mennyiségű
műanyagra, amely a világ óceánjaiba kerül. A három kezdeményező összegyűjti és fertőtleníti a
műanyaghulladékot, utána összeolvasztják, bevonják színes fóliákkal.
„A cipő, bármennyit viseljük, szemét, rengeteg szintetikus anyagot tartalmaz, általában eldobjuk,
és nagyon hosszú idő alatt bomlik le” – írják a projekt oldalán, ahol azt is megjegyzik, céljuk, hogy
ne vásároljunk fölösleges mennyiségben cipőket. Meg úgy egyáltalán, semmi olyat, amire nincs
szükségünk.
Forrás és videó a projektről: http://think.transindex.ro/?p=31897

Áramot termelő úttest
Szinte minden környezetvédelmi ötletnek járó díjat megnyert már a Solar Roadways projekt. Egy
idahói házaspár kezdett kísérletezni 2009-ben olyan napelemekkel, amik nagyon ellenállóak, és
elbírják a legnehezebb autókat is.
Az ötlet viszonylag egyszerű: ilyen strapabíró napelemekkel kellene lecserélni az aszfaltot az utakon,
így azok szinte folyton áramot termelhetnének.
A napelemekben apró kis lámpákat, ledeket is elhelyeztek és mindegyikben van egy processzor is.
Így az utak “felfestései”, a zebrák, sávok bármikor, gombnyomásra megváltoztathatóak. A gyártáshoz
elsősorban újrahasznosított anyagot használnak.
Forrás és videó az út teherbírásáról: http://mivoltma.444.hu/2014/05/09/megint-egy-talalmany-ami-megvaltoztathatja-a-vilagot/
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Fosszilis energia mentes befektetések
2013 októberi, 55. hírlevelünkben adtunk hírt a Fossil Free elnevezésű globális kampányról,
amelynek célja, hogy a köz érdekében működő intézményeket (pl. egyetemeket, települési
önkormányzatokat) meggyőzze: a jövő érdekében ne fosszilis erőforrásokkal kapcsolatos
vállalkozásokba fektessék vagyonukat. Egyetemek, alapítványok, egyházak mellett eddig 25
település csatlakozott a felhíváshoz: 23 az Egyesült Államokban, 1 Hollandiában, és 1 ÚjZélandon.
Az új-zélandi Dunedin önkormányzata a közelmúltban döntött úgy, hogy etikus és
klímaváltozással kapcsolatos okok miatt megszűnteti közel 2 millió dolláros fosszilis
erőforrások kitermelésével kapcsolatos befektetéseit, a hatáskörébe tartozó Waripori Alap 75
millió dolláros vagyonára vonatkozóan pedig előírja, hogy azt a jövőben nem lehet fosszilis
erőforrásokba fektetni.
Dunedin város önkormányzatának etikus befektetési politikája előírja, hogy a fosszilis erőforrásokon kívül a hadiiparba, dohányiparba,
szerencsejáték iparba, valamint pornográfiával kapcsolatos vállalkozásokba sem lehet a város vagyonát fektetni.
Forrás és további részletek: http://350.org/dunedin-the-first-city-in-nz-to-divest/

Egy japán bíróság szerint az atomerőművek sértik az élethez való jogot
Egy japán bíróság megtiltotta az atomerőművek újraindítását arra hivatkozva, hogy azok
veszélyeztetik az emberek élethez való jogát. Az ítélet (amely egyébként csak Ói város
atomerőművének két reaktorát érintette) az Aszahi Simbun lap szerint hatással lehet más
perekre is.
A fukui körzeti bíróság a Kanszai Electric energiaszolgáltató cég ellen indított perben hozott
elsőfokú ítéletének indoklásában azt írta: mivel tudományos módszerekkel nem jelezhető előre
a jövőbeli földrengések ereje, ezért olyan intézkedések sem foganatosíthatók, amelyekkel
egyértelműen garantálható lenne a létesítmények biztonságos volta, és ezáltal a környékükön
lakók életének védelme.
„Az élethez való jog az emberi jogok legalapvetőbbike, amely alkotmányos védelmet élvez ...
Míg a Kanszai Electric azt állítja, hogy az erőmű működtetése stabil áramellátást tesz majd lehetővé, az emberek élethez való alapvető
jogainak a közműdíjakkal való összehasonlítása nem tekinthető legitim érvnek” – idézett az ítéletből az Aszahi Simbun.
Forrás és további részletek: http://www.greenfo.hu/hirek/2014/05/22/az-atomeromuvek-sertik-az-elethez-valo-jogot

Erőforrás-hatékonyság – miért éri meg?
Azok az erőforrás-hatékony gyakorlatok, amelyek az erőforrások használatának
abszolút mértékű csökkentését célozzák, hozzájárulnak a Föld véges forrásainak
megőrzéséhez és a környezetre gyakorolt negatív hatások mérsékléséhez. A
Cirkuláris Gazdaság felé címmel megjelent friss tanulmány az erőforrás
hatékonyság gazdasági előnyeit tárja fel. Egy felmérés ezzel egy időben arra
mutat rá, hogy a fogyasztók 87%-a várja ma már el a vállalatoktól, hogy a
természet megőrzésére kidolgozott intézkedésekkel rendelkezzenek. Azok az
erőforrás hatékony gyakorlatok, amelyek az abszolút mértékű erőforrás használat
csökkentésére irányulnak nem csak gazdasági, de természeti előnyöket is
hordoznak magukkal. Az erőforrások egyre fokozódó hiánya, a szigorúbb környezeti előírások, valamint a tudatosabb fogyasztók mind arra
ösztönzik a cégeket, hogy változtassanak az „elveszem, elkészítem, eldobom” megközelítésükön.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért és partnerei az Európai Zöld Hét egyik kihelyezett eseményét rendezik meg június 3-án Budapesten,
ahol Európai Uniós szakértők, cégvezetők és civil szervezetek fogják az erőforrás használat kihívásait, szakpolitikai megoldásokat és jó
gyakorlatokat megvitatni
Forrás és jelentkezési információk: http://www.ceeweb.org/event/resource-efficiency-why-is-worth-investing-in-it/

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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