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Ha mindenki ökofaluban élne, a Föld
akkor is gondban lenne...

- Ha mindenki ökofaluban élne, a"Megszoktuk már, hogy azt halljuk, ha a világon mindenki az észak-amerikai vagy ausztrál
Föld akkor is gondban lenne... életszínvonalon élne, négy vagy öt Föld bolygóra lenne szükségünk. Ezt az "ökológia lábnyom"
 Kislábnyom tippek
- 50 dolog, amit magunk is
elkészíthetünk
 EnergiaKözösségek hírek
- 115 db őshonos gyümölcsfát
ültetnek az EnergiaKözösségek tagjai
- Csupán 23 fok van a
vályogházban, míg kint 39...
 Kislábnyom hírek
- Zéró kibocsátású ház
elérhető áron
- Nagyot lendített a bristoli
fonton egy áramszolgáltató
 Igazságosság ökológiai
korlátok közt
- Méltányos gyümölcsöt!
Csatlakozz a kampányhoz

számítás alapján tudjuk, amely megmutatja, hogy még a "zöld"-nek tartott nyugat-európai
országoknak is, amelyek progresszíven kezelik a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság,
és a közösségi közlekedés kérdéseit, több mint három bolygóra lenne szükségük anyagi
életszínvonaluk fenntartásához.
Hogyan tudnánk azonban mégis bolygónk biokapacitásának határain belül élni? Ha komolyan
elmélyedünk ennek a kérdésnek a vizsgálatában, világosság válik, hogy a környezetvédelmi, zöld
irodalom szinte kivétel nélkül komolyan alábecsüli, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy
fenntarthatóak legyünk.
Csak a bátrak olvassanak tovább.
Az ökológia lábnyom elemzés
Ahhoz, hogy kiderítsük, milyen is lenne az "egy-bolygós-életmód", nézzük meg, mit mond erről a
manapság leginkább elfogadott mérési módszer, azaz az ökológia lábnyom elemzés. A módszert
Mathis Wackernagel és William Rees dolgozta ki a University of British Columbia-n, majd a Global
Footprint Network nevű tudományos szervezet intézményesítette, amelynek Wackernagel az elnöke.
Ennek a környezeti számviteli módszernek a célja, hogy megmérje, mennyi produktív földterület és
víz áll egy adott népesség rendelkezésére, majd értékeli, hogy ez a népesség milyen mértékben
használja erőforrásait. A fenntartható társadalom az, amely nem lépi túl annak az ökoszisztémának
az eltartóképességét, amelytől élete függ.
Míg a módszernek számos kritikusa van - mivel természetesen nem beszélhetünk egzakt
tudományról - az igazán aggasztó az, hogy sokuk szerint a módszer igazából alulbecsli az
emberiség környezeti hatását, amivel még Wackernagel, a koncepció megalkotója is egyetért.
A Global Footprint Network legfrissebb adatai szerint az emberiség ma ökológi túllövésben él,
másfél bolygónyi biokapacitást használ fel. És ahogy a globális népesség közelít majd a 11 milliárd
felé, valamint a globális gazdaságot továbbra is a növekedés-imádat határozza meg, a túllövés
mértéke csak egyre nagyobb lesz.
És ahogy évről évre egyre növekvő ökológiai túllövésben élünk, úgy romlik a létünk, és a többi faj
létének fennmaradását szolgáló biofizikai rendszerek állapota.
Egy ökofalu lábnyoma
Ahogy azt fentebb említettem, a környezeti degradáció alapvető hatásai és mértéke viszonylag
széles körben és jól ismertek. Sokkal kevésbé ismert azonban az, hogy még a világ legsikeresebb
és leghosszabb ideje működő ökofaluinak lábnyoma is nagyobb, mint a "méltányos lábnyom" lenne.
Nézzük például a világ talán
leghíresebb ökofaluját, a
Skóciában található Findhornt.
Legtágabb értelemben véve egy
ökofalu olyan közösség, amely
azzal a határozott céllal jött létre,
hogy tagjai kisebb lábnyomot
hagyjanak a Földön. Sok egyéb
dolog mellett a Findhorn közösség
szinte teljesen vegetáriánus
étrendet követ, megújuló energiát
termel, és a közösség szinte
minden épülete földből vagy
újrahasznosított anyagokból épül.
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Ha mindenki ökofaluban élne...

(folyt.)

A Findhorn közösségnek kiszámították az ökológiai lábnyomát. Az eredmények azt mutatják, hogy még ez az elkötelezett közösség is
sokkal több erőforrást fogyaszt, illetve hulladékot és szennyező anyagot termel, mint ami fenntartható lenne akkor, ha a Földön mindenki
ilyen életmódot folytatna. (A probléma egy részét az jelenti, hogy a közösség tagjai közel annyit repülnek, mint egy átlagos nyugat-európai,
és a repülés megnöveli az egyébként kicsi lábnyomot.)
Más szóval, számításaim szerint, ha az egész világ úgy élne, mint a manapság egyik legsikeresebb ökofalu lakói, még mindig több mint
másfél bolygónyi biokapacitásra lenne szükségünk. Gondolkozzunk el ezen kicsit!
Nem azért osztom meg ezt az eredményt, hogy kétségbeesést provokáljak, bár elismerem, hogy mindez teljesen egyértelműen
megmutatja, mennyire súlyos ökológiai helyzetben vagyunk. Az sem célom, hogy kritizáljam az ökofalu mozgalom nemes és szükséges
erőfeszítéseit, hiszen egyértelműen sokkal többet tesznek másoknál annak érdekében, hogy feszegessék a környezetvédelmi gyakorlat
határait.
A célom inkább az, hogy felrázzam a környezetvédelmi mozgalmat, és felébresszem a lakosság szélesebb rétegeit. Ha felnyílik végre a
szemünk, először is kezdjük azzal, hogy elismerjük, mennyire nem elengedő a fogyasztói kapitalizmus határain tenni kisebb-nagyobb
dolgokat. A hét milliárdos, és egyre növekvő globális népesség függvényében a "méltányos vagy igazságos lábnyomméret" azt jelenti,
hogy környezeti hatásunkat a mai töredékére kell csökkentenünk. És életmódunkban ilyen alapvető változást végrehajtani a növekedésorientált civilizációval nem egyeztethető össze.
Bár néhány ember számára ez a kijelentés biztosan túl radikálisnak hangzik, mindössze a
rendelkezésre álló tények őszinte áttekintéséről van szó.
Milyen lenne az egy-bolygós-életmód?
Úgy tűnik, hogy a modern környezetvédelmi mozgalom öt vagy hat évtizede során még nem
rendelkezünk olyan példával, amely megmutatná, hogyan lehet a bolygó eltartó-képességén
belül jól élni.
Ahogy az alapvető probléma kellő alapossággal megérthető, a megfelelő reakció is egyértelmű,
még akkor is, ha az igazsággal néha nehéz szembesülni.
Gyorsan át kell térnünk megújuló energiát használó rendszerekre úgy, hogy közben azt is
felismerjük, hogy az átmenet megvalósíthatósága és megfizethetősége megköveteli azt, hogy
jelentősen kevesebb energiát fogyasszunk annál, amit a fejlett országokban megszoktunk.
Kevesebb energia kevesebb termelést és fogyasztást jelent.
Bio és helyi élelmiszert kell fogyasztanunk, és jelentősen kevesebb (vagy egyáltalán semmi) húst ennünk. Többet kell kerékpároznunk és
kevesebbet repülnünk, meg kell javítanunk a ruháinkat, megosztani az erőforrásainkat, és radikálisan le kell csökkentsük hulladékaink
mennyiségét. Kreatívan át kell alakítanunk külvárosainkat úgy, hogy otthonaink és közösségeink a fenntartható termelés, ne pedig a
fenntarthatatlan fogyasztás helyszínei legyenek. Mindezt úgy kell csinálnunk, hogy tovább megyünk, mint az ökofalu mozgalom, és
felfedezzük a fenntarthatóság egy sötétebb zöld változatát.
Ez azt jelenti többek között, hogy egyszerűen, mértékletesen, és anyagi szempontból "éppen elegendőt" fogyasztva élünk. Bármennyire is
népszerűtlen ilyet mondani, kevesebb gyerekünk is kell, hogy legyen, különben az emberi faj katasztrófába növekszik.
De az egyéni cselekvés nem elegendő. Társadalmainkat át kell szerveznünk annak érdekében, hogy támogassák az egyszerűbb
életmódokat. És az egy-bolygós-életmódra való áttérést megfelelő technológiával is támogatni kell. Van olyan vélemény, miszerint a
technológia önmagában lehetővé teszi azt, hogy életmódunkon ne változtassunk, lábnyomunk mégis csökkenjen. Azonban a szükséges
"dematerializáció" mértéke túl nagy ehhez. Azon kívül, hogy a hatékonyságot növeljük, anyagi szempontból egyszerűbben is kell élnünk,
és újra elképzelnünk, hogy a fogyasztói kultúrán túl milyen lenne a jó, elégedett és boldog élet.
Legelőször azonban arra van szükség, hogy a leggazdagabb országok, köztük Ausztrália [ford. megj.: a szerző ausztrál], elindítsanak
egyfajta tervezett gazdasági "nemnövekedési" folyamatot.
Nem állítom, hogy ez valószínűleg meg fog történni, és azt sem, hogy részletes tervem van arra, hogy hogyan lehetne mindezt
megvalósítani. Csupán azt állítom, hogy az ökológiai lábnyom elemzés eredményei fényében a nemnövekedés (degrowth) adja a
leglogikusabb keretet arra, hogy a fenntarthatóság radikális következtetéseit és következményeit megértsük.
Vajon van lehetőség arra, hogy a fogyasztói társadalomból és növekedésből való kiszállás virágzó legyen? Tudjuk vajon úgy alakítani a
különböző, egymással kapcsolatban lévő problémánkat és krízishelyzetünket, hogy azok lehetőségekké váljanak?
Véleményem szerint ezek korunk meghatározó kérdései."

Samuel Alexander írása
(fordította: Vadovics Edina
Forrás: https://theconversation.com/if-everyone-lived-in-an-ecovillage-the-earth-would-still-be-in-trouble-43905

A Kislábnyom és EnergiaKözösségek programok több mint 6 éve alatt sok olyan családi és közösségi életformát ismertünk meg,
amelyek megközelítik, sőt, talán el is érik a fenntartható szintet Magyarországon. Sokat ezek közül, illetve továbbiakat mind
Magyarországról, mind a világ különböző részeiről bemutattunk a Kislábnyom hírlevél különböző számaiban. Ezért tudjuk, a
követendő példák léteznek! Várjuk Olvasóink észrevételeit, megjegyzéseit, legfőképpen a megvalósításukkal kapcsolatban!
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Kislábnyom tippek
50 dolog, amit magunk is elkészíthetünk
A bolti termékek nagy része sajnos jelentős mennyiségű egészségtelen összetevőt (ld. élelmiszerek), illetve mérgező anyagot tartalmaz
(kozmetikumok, tisztítószerek stb.), amelyek nem csak a vásárlóra, de a környezetre is károsak.
Ha vesszük a fáradtságot és magunknak készítjük el az alábbi termékeket, kíméljük a környezetet, az egészségünket, pénzt spórolunk, és
a készítés során arra is oda tudunk figyelni, hogy lehetőleg természetes, bio összetevőket használjunk.
A pontos (angol nyelvű) leírásokért kattintsunk az aláhúzott részre!

50 otthon is elkészíthető termék:
Házi ketchup – Olcsó, jobb az íze, mint a boltinak és nem tartalmaz hozzáadott cukrot.
Házi majonéz – Szuper recept, egészen lent az oldal alján.
Mogyoróvaj – Három összetevő, egyszerű elkészítési mód, a gyerekek is imádják .
Házi kenyér – Klasszikus recept mesterséges összetevők és tartósítószerek nélkül.
Házi nutella – Tegyük inkább ezt a palacsintába a bolti krémek helyett! Ennek legalább tudjuk, mik
voltak az összetevői...
Házi készítésű vaj – Egy konyhai mixer, négy hozzávaló és kész is.
Joghurt – Ezzel a recepttel sűrű, krémes joghurtot készíthetünk – ha egyszer kipróbáljuk, nem
vágyunk másra!
Fűszerkeverékek – Talán meglepő, de még a fűszerkeverékekben is lehetnek erősen
megkérdőjelezhető összetevők, ld. ízfokozók, tartósítószerek stb. Sokkal egészségesebb, olcsóbb
és finomabb a saját készítésű keverék! A linken 17 féle kombinációt találunk…
Salátaöntet – Balzsamecet, Dijon-i mustár, olivaolaj, kicsi hagyma és fűszerek, ennyi az egész! Az
oldalon sok ínycsiklandó öntet- és salátareceptet találunk.
Házi juharszirup – Az üzletekben nagyon drága – de egyáltalán nem bonyolult magunknak gyűjteni
és készíteni szirupot!
Mézes sampon – A sampon csökkenti a haj göndörségét, hatásos a korpa ellen és lágyítja,
hidratálja a hajat.
Kondicionáló kókuszolajjal – Három összetevő és máris kész a gazdaságos, természetes
kondicionáló, amelytől a hajunk lágy, kezelhető és fényes lesz.
Tusfürdő – Ha szeretnénk olcsó tusfürdőt, de nics sok időnk a készítéssel bajlódni, ez a recept
nekünk való! Természetes, jól habzó tusfürdő minden bőrtípusra.
Borotvakrém – A krémben lévő kókuszolaj, Shea vaj, menta és rozmaring fantasztikus illatot,
frissességet és puhaságot ad a bőrnek.
Házi fogkrém – Egészséges fehér fogak, javuló szájhigiéna házi fogkrémmel!
Mentás szájvíz – Alkohol- és vegyszermentes, ráadásul fillérekbe kerül.
Gyógynövényes,
természetes!

szupererős

dezodor – Kevés

hozzávaló,

szuper

hatékony

és

teljesen

Mézet, méhviaszt és mandulaolajat tartalmazó hidratáló krém – A sűrű, bársonyos krém receptje
kb. 2000 éves..
Természetes napkrém – A fényvédő krémek nagy többsége káros anyagokat is tartalmaz, azaz
többet árt, mint használ. Ideje áttérni valami természetesre!
Tisztítókendő – Nincsenek rejtett összetevők, minden teljesen természetes – tökéletes például
arctisztításhoz, vagy pelenkázáskor a baba tisztításához.
Szempillafesték – A boltiban lehet arzén, berillium, kadmium, nikkel, ólom és tallium.. A miénkben
viszont nem lesz semmi mérgező!.
Rúzs – A recepthez kell méhviasz pasztilla (vagy lap), shea/kakaóvaj és kókuszolaj. A rúzst
kedvünk szerint színezhetjük különböző természetes porokkal, ld. céklaporral, ha pirosat
szeretnénk, kakaóporral, ha barna árnyalatot és bentonitagyaggal, ha matt textúrára vágyunk.
Szemkihúzó festék – Szemhéjpúdernek is használható természetes festék.
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Bronzer – Nagyon könnyű elkészíteni, olcsó, ízlés szerint alakítható, és sokkal jobb a bőrnek, mint
az ipari termékek.
Természetes arcpirosító – Egyszerű természetes arcpirosító a rózsás orcákért.
Alapozó – A ThankYourBody.com oldalon talált recept csupa természetes összetevőből
készül, tökéletesen működik, és könnyű elkészíteni.
Szérum szemráncok ellen – Az összetevőket (ld.Tamanu olaj, E-vitamin olaj, grépfrútmagkivonat, avokádó olaj, répamag olaj stb.) valószínűleg nem egyszerű beszerezni, de az
eredmény hatásos és teljesen természetes.
Ajakápoló – Olcsó és „finom” ajakápoló.
Levendulás fürdősó – Ennél egyszerűbben nem lehetne fürdősót készíteni! Kell hozzá keserűsó,
tengeri só, szárított levendulavirág és levendula illóolaj. Ha ez meg van, már csak a leírást kell
követnünk.
Ránctalanító krém – Vágytunk már valaha a kozmetikai cégek „10 évet fiatalító” csodakrémjeire?
Nos, a legtöbbje tele van mesterséges, káros összetevőkkel és tartósítószerekkel, arról nem is
beszélve, hogy elképesztően drágák. Készítsünk inkább magunknak!
Citrom és levendula aromaterápiás gyertya – Nem füstölnek, nem kormoznak, nem mérgezőek,
viszont nagyon kellemes az illatuk.
Pálcikás illatosító – Mondanunk sem kell, de a boltban kapható illatosítók nagy része minden csak
nem természetes, a pálcikás pedig drága is. Készítsünk sajátot, válasszuk a kedvenc illóolajunkat,
vagy keverjünk össze több olajat, és alkossunk új illatokat.
Potpourri – Olyan egyszerű megcsinálni, hogy bolondság lenne fizetni érte! Használhatunk
szezonális összetevőket, és számtalan illatkombinációt.
Gyógynövényes füstölő – A tapasztaltak szerint a füstölő készítése egy kifejezetten meditatív és
élvezetes módja a kreatívkodásnak. A linken mindent megtudhatunk a füstölőkről, a fajtáiról,
hozzávalóiról, és recepteket is találunk.
Utántöltő elektromos légfrissítőbe – A gyári, mérgező utántöltő folyadékok helyett töltsük a saját,
egészséges, illatos keverékünket az üvegcsébe.
Zselés légfrissítő illóolajokkal – Bármilyen illóolajat vagy azok keverékeit használhatjuk a zselés
légfrissítőnkbe.
Légfrissítő – A bolti ár töredékéért készíthetünk légfrissítőt a link segítségével.
Folyékony ragasztó kézműveskedéshez (Mod Podge) – Vízbázisú, kimosható, lemosható,
gyerekbarát ragasztó (lényegében PVA ragasztó felvizezve).
Kéztörlő, de nem papírból – Elegünk van a végtelen mennyiségben elhasznált és kidobott
papírtörlőkből? Itt az ideje áttérni textilre: újrahasználhatók, jól néznek ki, spórolunk velük és még
varrógép se kell az elkészítésükhöz (oké, kézzel azért kell öltögetni egy kicsit.. )!
Háztartási fehérítő (hipó) – A nagyon erős tisztítószerek egyrészt károsak a környezetre, másrészt
irritáhatják a bőrünket és szemünket is. Ez az alternatív recept garantáltan mentes a káros
mellékhatásoktól.
Méhviaszos bútorápoló – Újra fénylenek a bútorok ezzel a könnyen elkészíthető bútorápolóval.
Súrolószer fürdőkádakhoz – Többek között citromolaj, szódabikarbóna és darált tojáshéj is kerül a
kiválóan működő súrolószerbe.
A világ legjobb házi mosószere – Teljesen természetes, nagyon hatékony, és mindenféle gépben
használható.
Folyékony mosogatószer – Bio és antibakteriális, és sokkal olcsóbb, mint a bolti.
Kézmosó szappan – Természetes, zöld, nincs benne vegyszer, és antibakteriális.
Mosogatótabletták mosógatógépbe – Nagyon egyszerű elkészíteni és mindössze négy dolog kell
hozzá: mosószóda, keserűsó, bórax és citromlé.
Természetes öblítő – Ha kedveljük a jó illatú, friss és lágy ruhákat, próbáljuk ki ezt a receptet! Bőrés környezetbarát.
Természetes fertőtlenítő spray – Nem kell hozzá más, csak víz, illetve eukaliptusz, levendula és
teafa olajok. Nem csak fertőtlenít, az illata is csodás!
Üvegtisztító – Környezetbarát, mérgező anyagoktól mentes és nem mellesleg rendkívül olcsó
tisztítószer.
Forrás:
http://www.collective-evolution.com/2014/08/07/50-things-you-should-stop-buying-start-making/
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EnergiaKözösségek hírek
115 db őshonos fát ültetnek el az EnergiaKözösségek tagjai
Az EON EnergiaKözösségek résztvevő háztartásai az ország minden részén összesen 115 db őshonos gyümölcsfát ültetnek el, hogy a
program rendezvényének összes CO2 kibocsátását semlegesítsék.
A fákat a GreenDependent Egyesület szerezte be egy
Zala megyei tündérkertből. A háztartások egy része
már el is ültette a csemetéket – ezekről mutatunk be
pár képet – míg mások az ősszel fogják földbe
helyezni a fákat.
Képek balról jobbra: faültetés Budapest környékén
(CEEweb csapat), Kiahantoson (A falu), Győrben
(Villanyász) valamint Nyíregyházán (Keleti Manók).
Fontos kiemelni, hogy azért ennyi fát ültetünk, mert
így a fák már életük első évében semlegesítik a
kibocsátott CO2 mennyiséget.

Csupán 23 fok van a vályogházban, míg kint 39...
Akikre büszkék vagyunk  Az idei (és tavalyi) győztes Rezsiszelídítők energiaközösség egyik tag-családjával készült az alábbi interjú:
"Most, amikor egyre több hőhullám éri el Magyarországot, sokakban felmerül a kérdés, hogyan is kellene jobban és fenntartható módon
élni. Minderről dr. Dőry Istvánnal beszélgetett a Levegő Munkacsoport, egy olyan emberrel, aki a gyakorlatban is megvalósította a
fenntarthatóságot.
Ilyenkor jó idebent beszélgetni, mikor kinn tombol a hőség. De csak
odakint van 39 fok, itt a tisztaszobában 23 fokot mérünk, és még az se
érződik, mert nem gépek fújják ránk a hideget, hanem egyszerűen ezt
tudják a falak. Hiába, no, egy hőszigetelt vályogházban vagyunk
Egyházasfaluban, ahol dr. Dőry István elmondja olvasóinknak, hogyan
kerültek ide, és mit jelent fenntarthatóan élni.
A fenntartható életre - mindenki máshoz hasonlóan – mi is vágytunk, de láttuk
és értettük, hogy itt egy életre szóló kérdésről van szó, és nem elegendő egyik
vagy másik részletével itt-ott elfoglalkozgatni. Megértettük, hogy amint a neve is
mutatja a „nem megújuló erőforrások” kifogynak, nem lehet tartósan használni
őket, tehát a fosszilis energiával működtetett fenntarthatóság fából vaskarika.
Ha belegondolunk, az egész életünket átjárja a fenntarthatatlan
energiahasználat, és ezek közül is a legnagyobbakkal kell első körben
foglalkozni.
Melyek ezek a legnagyobb tételek?
Szinte mindenkinek az életében, de ezt a rezsi számlák is mutatják, első helyen van a fűtés, és másodikon a benzin, autó, közlekedés, ha
csak nem az elsőn. És mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az élelem, az iparcikkek, az ivóvíz honnan erednek, hogy ezek is
meg nem újuló energiákból lesznek. Nyakig vagyunk a fenntarthatatlanságban, bármerre nézünk, minden 80-90%-ban fosszilis energiából,
szénből, olajból, urán és földgáz energiájából van, és így nem tartható fenn az idők végezetéig. A benzin, olaj pedig még addig se.
Hát ezek tényleg elég nagy tételek. Hogyan kezdtetek hozzá, és hogyan jutottatok ide ebbe a szép kis faluba?
Autó nélkül… Azt hamar belátja az ember, hogy ha ennyi minden gázos dolgon változtatni kell, akkor az az életmódot, életteret is érinti,
tehát egy ponton lesz egy költözés. De akkor jobb ezt már rögtön letisztázni: A fűtés fenntartható módja, lényegében valamiféle tiszta fa
alapú fűtés, de olyan mértékű hőszigeteltséggel, hogy a fafogyasztás a termelődéssel összhangba kerüljön (1 tonna/év/fő). Sokan ott
hibázzák el, hogy kiköltöznek egy csendes szép völgybe - hogy azt is elrontsák? -, és onnan aztán minden csak autóval van: a munka, a
tanulás, a vásárlás, az orvos, a színház, minden. Akkor lesz csak igazán nagy a fosszilis függés és energiafogyasztás a család életében.
De nálatok eleve nem is volt autó – négy gyerekkel éltetek valahol az agglomerációban.
Az agglomeráció is csapda, a főváros kényelmét, felelőtlenségét nyújtja, annak szennyezésével, zajával, „közbiztonságával”,
fenntarthatatlanságával egybe betonozva. Leültünk egy térképpel, és kerestünk olyan településeket, ahol van vasút, de nincs kétszámjegyű
közúti forgalom. Száz ilyen „vasutas falu” van Magyarországon. Ha levesszük az agglomerációt, a nagyon kis mellékvonalakat, még
kevesebb. Érdekes, hogy néha a fővonalakon a sok gyorsvonat miatt rosszabb a menetrend, de ott egyébként is kétszámjegyű utak futnak
a vasúttal párhuzamosan.
Akkor mégiscsak a közlekedésnél kell kezdeni?
Mivel nekünk autónk nem volt, a földgáz leépítésénél kellett kezdenünk (itt is van egy csonk az udvarban, de nem is kötöttünk rá). Viszont
az autó nélküli falu egy csapásra sok egyéb gondot is megold: pl. helyi termékek előnyben részesítése, a túlzott bevásárlás, sok
csomagolás kerülése („haza is kell vinni ám!”), a helyi kapcsolatok megélése; Autó és dohányzás nélkül marad pénz az építkezésre,
ökológiai megoldások bevezetésére. [...]"
Hogy miket oldottak meg, és milyen sorrendben, a cikk folytatásából elolvasható:
http://utajovobe.eu/hirek/varos-kozlekedes/5715-csupan-23-fok-van-a-valyoghazban-kint-meg-39
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Kislábnyom hírek
A rezsicsökkentés tartalékai az energiahatékonyságban vannak
Megtörni látszik a rezsicsökkentés eddigi lendülete, holott Magyarországon a jövedelmekhez
viszonyítva még mindig magasak az energiaköltségek. A villany és gáz ára az EU tagállamai közül már
tényleg nálunk az egyik legolcsóbb, ezért a rezsicsökkentés tartalékai nem az árak további
lefaragásában, hanem az energiahatékonyság ösztönzésében rejlenek.
A rezsicsökkentés a szakminisztérium becslése szerint három év alatt több mint 570 milliárd forintot
hagy a fogyasztók zsebében. Ebből a forrásból három év alatt akár 300 ezer lakás energiahatékonnyá
tudna válni, melynek révén feleződhetnének az érintett háztartások energiaköltségei. A magyarok
átlagosan még mindig összkiadásuk több mint negyedét fordítják lakásfenntartásra és az
energiaszámlák kiegyenlítésére.
„Az igazi rezsicsökkentés az energiahatékonyság ösztönzésében rejlik. Kevesen tudják azt, hogy az energiahatékonyság növelése számos
előnnyel jár az energiaszámlák csökkentésén túl is. A Magyar Energiahatékonysági Intézet kidolgozott egy programot, mely 2014-2020
között 420 milliárd forint állami (uniós) forrás bevonásával lehetővé tenné, hogy évi 40 ezer lakás váljon energiahatékonnyá. A megvalósuló
energiahatékonysági beruházások előnye lenne még, hogy több tízezer új munkahely jönne létre – egyenletesen elosztva az ország teljes
területén -, és a költségvetés egyenlege évente sok tízmilliárdos többletet könyvelhetne el. A Kormány által idén elfogadott Nemzeti
Épületenergetikai Stratégia is hasonló következtetésre jutott.” - mondta Szalai Gabriella, a MEHI munkatársa.
Forrás és további információ: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/19/a-rezsicsokkentes-tartalekai-az-energiahatekonysagban-vannak

Elkészült Szarvas Fenntartható Energia Akcióterve
A 2012-ben nemzetközi Napkorona-bajnok Szarvas városának képviselőtestülete úgy döntött, hogy idén
májusban csatlakozik a klímavédelemben élen járó településeket tömörítő Európai Polgármesterek
Szövetségéhez. A kezdeményezés célja, hogy a települések az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások használatának növelésével legalább 20%-kal csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat 2020ig. A csatlakozással minden település vállalja, hogy Fenntartható Energia Akciótervben mutatja be a cél
eléréséhez szükséges lépéseket. Az Akciótervet és a számításokat az Energiaklub készítette el Szarvas
számára.
Szarvas természeti adottságai, a már megtett lépések és a városvezetés elkötelezettsége lehetővé tette, hogy
a város európai összehasonlításban is kiemelkedő, 40%-os kibocsátás-csökkentési célt vállaljon 2020-ig,
mellyel hivatalosan is a klímaváltozás megelőzésének egyik élharcosa lett Európában.
Forrás és további információ itt.

Zéró kibocsátású ház elérhető áron
2

A Cardiff-i Egyetem tervezői 16 hét alatt, 1000 £/m áron építették meg a házat, amely
állításuk szerint több energiát termel, mint amennyit elhasznál.
Képek, videó és az alkalmazott megoldások:
http://www.bbc.com/news/science-environment-33544831

Nagyot lendített a bristoli fonton egy áramszolgáltató
A Nagy-Britanniában működő, a tavalyi évben 58 millió £ bevétellel büszkélkedő, megújuló
energiaforrásból áramot előállító Good Energy a világ első áramszolgáltatója lehet, amely
független fizetőeszközt, azaz helyi gazdaságot támogató helyi pénzt fogad el szolgáltatásaiért
cserébe. A vállalat döntése nagy ünnep a Bristol gazdaságát éltető valuta létrehozói és
használói számára!

Egy vevő bristoli fonttal fizet a KeletBristoli Pékségben, amely az első
üzletek között fogadta el az új helyi pénzt
Fotó: Adrian Sherratt, The Guardian

A fogyasztók már eddig is sok mindenért fizethettek a “bristoli fonttal”, kezdve az
élelmiszerektől a buszjegyeken át a helyi adókig, de mostantól a Good Energy ügyfelei az
áram- és gázfogyasztást is kiegyenlíthetik a helyi pénzzel. A vállalat alkalmazottai fizetésük
egy részét kérhetik majd bristoli fontban, sőt a cég azt is tervezi, hogy ő maga is alkalmazza
majd a fontot saját beszállítói felé, bezárva ezzel a kört.
A Good Energy hangsúlyozta: döntésük nem csak szimbolikus. Csak Bristolban több, mint
4000 ügyfelük van, de a bristoli font használata az ország bármely pontján élő vásárlójuk
számára nyitott.
Forrás és további információ itt.
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Méltányos gyümölcsöt!
A GreenDependent Egyesület csatlakozott a nemzetközi kampányhoz csatlakozz te is!
A nekünk és más európai fogyasztóknak termelt gyümölcsöket sokszor borzasztó körülmények között állítják elő. A földeken
és az üzemekben dolgozók legalapvetőbb jogait világszerte lábbal tiporják, különösen a fejlődő országokban. Tudatos
vásárlóként és fogyasztóként is tehetünk azért, hogy ez megváltozzon. Ezzel a petícióval jelezheted a felelős döntéshozók
felé, hogy te méltányos gyümölcsöt szeretnél.
Termelők és munkások ezrei esnek kizsákmányolás áldozatául, hogy finom, édes gyümölcsöket termeljenek az Európai
fogyasztóknak. A legalapvetőbb jogaikat egyszerűen lábbal tiporják. Nekünk, fogyasztóknak is felelősséget kell vállalnunk
ebben a helyzetben. Jelezzük az Európai Unió, a döntéshozók és a szupermarketek felé, hogy változást szeretnénk! Azt
szeretnénk, hogy ezek a jelentős hatalommal rendelkező szereplők garantálják: a piacra kerülő gyümölcsökért méltányos
árat kapnak a termelők, a munkások emberi- és munkavállalói jogait tiszteletben tartják, és a termelési módszerek nem
szennyezik a környezetet. Tegyél te is a változásért! Írd alá te is az Elżbieta Bieńkowska Biztos Asszonynak, az Európai Unió
e témáért felelős biztosának szóló petíciót!

Így látják ők
„Egy banánültetvényen tápozom a növényeket. Szeretném, ha a szupermarketek többet
fizetnének a banánokért, amelyeket felvásárolnak. Akkor a banánvállalat nekem is több
fizetést adhatna – jobbak lehetnének az élet- és munkakörülményeim.”
Nfor Lilian (34), munkás egy ültetvényről, Kamerun
Fotó: © Jan Nimmo

"Egy banánültetvényhez tartozó csomagolóüzemben
dolgozom. Ha a szupermarketek fenntarthatóbb árakat
fizetnének a banánért, amelyet vásárolnak, jobb lehetne a
fizetésem.”
Tchafac Bridget (30), csomagoló munkás, Kamerun
Fotó: © Jan Nimmo

„Nagyon keményen dolgozunk azért, hogy több és jobb legyen a termés, úgy, hogy
közben megóvjuk a természetet. De hiába nőnek a terményeink, és hiába nő a
szupermarketek haszna, az ár, amit mi kapunk a banánért, úgy tűnik, sohasem nő.
Ez az ár nem biztosítja a tisztességes megélhetést.”
Anton Bowman, kistermelő, Szélfelőli-szigetek
Fotó: © WINFA

100 000 aláírást szeretnénk összegyűjteni. Ehhez Te is kellesz!
Írd alá a petíciót ITT.
Forrás:
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/meltanyos-gyumolcsot-csatlakozz-te-nemzetkozi-peticiohoz
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A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja:

Resource Cap Coalition
(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért)

GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4. • Copyright © 2015 • GreenDependent.• Minden jog fenntartva.

