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Ne Vásárolj Semmit! nap
A Ne Vásárolj Semmit! nap nemzetközi tiltakozás a fogyasztói
társadalom ellen. Észak-Amerikában a Hálaadás utáni
pénteken, azaz a Fekete Pénteken tartják (idén nov. 29-én),
más országokban pedig az utána következő szombaton (nov.
30-án). A Ne Vásárolj Semmit! napot Ted Dave alapította
Kanadában, Vancouverben, majd a szintén kanadai Adbusters
magazin népszerűsítette.
Az első Ne Vásárolj Semmit! napot 1992 szeptemberében tartották annak érdekében, hogy a
társadalom elgondolkozzon a túlfogyasztás problémáján, valamint azon, hogy a világ népességének
20%-a fogyasztja el a rendelkezésre álló erőforrások 80%-át. 1997-ben tették át november utolsó
péntekére, a Fekete Péntekre, amely az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb forgalmú vásárló
nap. 2000-ben a CNN kivételével minden nagyobb televíziócsatorna megtagadta, hogy az Adbusters
Ne Vásárolj Semmit! nappal kapcsolatos hirdetéseit leadja. Azután nemsokkal számos országban,
köztük Magyarországon is, elkezdtek ezen a napon rendezvényeket tartani.
Hogy milyen megmozdulások szoktak lenni? Íme néhány jellemző példa:
 hitelkártyák feldarabolása;
 ingyenes utcabál;
 zombinak öltözött aktivisták üres tekintettel sétálgatnak bevásárló központokban, és mikor
megkérdezik tőlük, mit szeretnének, elmagyarázzák, miről szól a Ne Vásárolj Semmit! nap;

 Olvasnivaló
- Klímabarát ünnepi receptek
 Kislábnyom hírek külföldről
- Kudarc helyett időhúzás a
varsói klímacsúcson
 Néznivaló
- A narancslé útja - facsarva
Brazíliából
- Ígéret földje

 aktivisták üres bevásárló kocsikat tologatnak közösen bevásárló központokban;
 fogyasztás-mentes nap: a csatlakozók nemcsak, hogy nem vásárolnak, de nem is
autóznak, és a nélkülözhetetlen gépek működtetésén kívül energiát sem használnak (azaz
nem világítanak, nem tévéznek, nem számítógépeznek vagy telefonálnak stb.).
Javasoljuk, hogy pénteken vagy szombaton:

Rajzolj valamit,
Varrj valamit,
Főzz valamit,

 Termékek, szolgáltatások
- Karácsonyfa papírból és
fadarabokból
 Igazságosság ökológiai
korlátok közt
- Biodiverzitás - nem
kompenzálható!

IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

www.kislabnyom.hu

2013. NOVEMBER 29.

Énekelj valamit,
Építs valamit,
Készíts valamit,
Olvasd el a Kislábnyom hírlevelet,

A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata
Inspiráció: www.adbusters.org és en.wikipedia.org/wiki/Buy_Nothing_Day#cite_note-3
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Kislábnyomos életmód

Élő épület kihívás
Előző számunk bevezető cikkében ígértük, hogy bemutatunk néhány olyan épületet, amelyek tervezői, építői és használói igyekeztek
minél inkább fenntartható házat, lakó- és közösségi helyet létrehozni. Olyan épületeket, amelyek sikerrel indultak az Egyesült Államokban
indított "Élő Épület Kihívás" (Living Building Challenge) pályázatán, és a kapcsolódó minősítő rendszer alapján jó eredményt értek el. Az
Élő Épület Kihívás egy szigorú, fenntarthatósági szempontokat figyelembe vévő épület-minősítési rendszer. A minősítésnek 7 alappillére
van: elhelyezkedés, víz, energia, anyagok, egészség, egyenlőség/igazságosság és szépség. Természetesen, ezeken felül az építés,
kivitelezés folyamatát is vizsgálják.

Öko-Tudatos Rezidencia (Eco-Sense Residence)
Az Öko-Tudatos Rezidencia egy házaspár álmát valósítja meg: három generációs hat
tagú családjuknak szerettek volna fenntartható otthont építeni. Olyan otthont, amely
az ökoszisztéma részeként működik, és ahol nincsen éles határ a lakótér és a
természet között. A család tagjai így mindennapi életükben is megvalósíthatják a
fenntartható életmódot, amelyben elsődleges szerepet tölt be a természetes
élőhelyek megőrzése.
Az elkészült házban van napkollektor, amely pl. a használati melegvizet állítja elő,
napelem (hálózati csatlakozással), energia- és víztakarékos elemek, (víz nélkül
működő) komposzt toalett, esővízgyűjtő rendszer, a szürkevíz újra-használatát segítő
rendszer, élő (zöld) tető őshonos növényekkel beültetve, természetes felületek, stb.
A házat már több száz alkalommal megmutatták érdeklődőknek, így is terjesztve a
fenntartható életmód alapelveit. A házaspár azt vallja és tanítja, hogy amit az ember
nem engedhet meg magának, az nem is fenntartható...
Forrás és további részletek: http://living-future.org/case-study/ecosense

Festők Kúriája (Painters Hall)
A Festők Kúriája több funkciót tölt be: közösségi ház, kávézó, iroda, galéria és
rendezvény központ. Eredetileg az 1930-as években épült, 2010-ben újították fel, és
a LEED Platina minősítést kapott - ami bizonyíték arra, hogy régi épületeket is lehet
nagyon hatékonnyá és fenntarthatóbbá tenni. A Festők Kúriája számos egyszerű és
olcsó energiatakarékos megoldást alkalmaz, mint pl. a természetes fény maximális
kihasználása és passzív hűtés, amelyek csökkentik a költségeket, a komfortérzetet
pedig növelik. Geotermális energiát használnak hűtésre-fűtésre, és hasznosítják a
napenergiát is. A bútorzat legfontosabb elemeit olyan fákból készítették, amelyeket a
területen vágtak ki. A felújítás során hasznosították a telken lebontott épületek
anyagait is. Nulla Hulladék Kezdeményezést is működtetnek, amely segíti, hogy a
rendezvények során keletkezett hulladék mennyiségét jelentősen csökkentsék. A
Festők Kúriája fontos, a természet és a közösség köré alakított központ, amely
nyitott a nagyközönség, barátok, szomszédok és látogatók számára.
Forrás és további részletek: http://living-future.org/case-study/paintershall

zOtthonok (zHome)
A zOtthonok egy tíz lakásból álló városi projekt, amelynek célja, hogy nettó zéró
energiás legyen. Ám az energiahatékonyságon felül is számos környezettudatos
elemet tartalmaz, és ezek bemutatása és népszerűsítése érdekében az egyik lakás
oktatóközpontként működik 2016-ig, amikor pedig majd egy elérhető árú, környezetés energiatudatos lakásként értékesítik.
Forrás és további részletek:
http://living-future.org/case-study/zhome és http://z-home.org/
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Kislábnyom tippek
Karácsonyi üzenet a múlt századból
Sokan sokféleképp igyekeznek felhívni az emberek figyelmét a karácsonyi
ajándékozásőrület fenntarthatatlanságára, és a zöld ünneplés előnyeire –
ahogy tesszük mi is a Kislábnyom hírlevélben immár negyedik éve (10-11.,
29-30. és 46. számok).
Ki gondolná, hogy a haszontalan, kidobásra ítélt ajándékok ellen már száz
éve is szót emeltek a karácsony szellemét veszni látó polgárok?
A vásárlási lázban égő ünnep évtizedek óta aggodalommal töltötte el a
karácsonyt keresztény módon megélni kívánó embereket: egy évszázada az
USA-ban mozgalom is indult azért, hogy a karácsony visszakapja valódi
jelentését!
Kicsivel több, mint száz éve, 1911-ben New York-ban egy August Belmont
nevű úriember létrehozta a Társaság a Felesleges Ajándékozás
Megelőzéséért (Society for the Prevention of Useless Giving, vagyis SPUG)
elnevezésű szervezetet, és arra biztatta a gyárakban dolgozó női
munkásokat, hogy karácsonykor ne adjanak pénzt a feletteseik ajándékába.
Belmont szerint „a SPUG tagja olyan nő, aki megfogadta, hogy soha többé
nem ad karácsonyi ajándékot, ha az nem szívből jön”.
A SPUG fő célja az volt, hogy „közös erővel eltörölje a meggondolatlan karácsonyi ajándékozás szokását, és népszerűsítse az
önzetlenséget, szabad gondolkodást, jó szándékot és mások valós szükségleteinek megértését."
November 21-én a szervezet tagjai a Metropolitan Biztosító épülete előtt gyülekeztek, és arra próbálták rávenni az embereket, hogy
fejezzék be a felesleges ajándékozást. A tízcentes tagdíjakból pedig összehozták az Államok első közösségi karácsonyfa állítását a
Madison Square Parkban, ezzel is üzenve a világnak, hogy miről szól valójában az ünnep. Nem vették el a hasznos ajándékozás örömét,
nem vitatták, hogy léteznek boldogságot szerző, értelmes és szépséget adó ajándékok, de tiltakoztak minden haszontalan holmi ellen,
aminek a beszerzése pénzkidobás, se az ajándékozónak se az ajándékozottnak nincs benne öröme, és a többi felesleges holmi közt vagy
a szeméttelepen végzi.
1912 végére a Társaságnak az Államok minden részéről volt már tagja és vezetőjük az akkori amerikai elnök, Theodore Roosevelt lett.
A New York Times már két évvel Belmont előtt, 1909. dec. 5-én, a következő karácsonyi tippekkel fordult olvasóihoz:
- Valós igényeket szolgáljon a vásárlás. A gyermekek boldogsága legyen az elsődleges.
- Ne vegyünk semmit, amire nincs pénzünk (kerüljük a hitelt).
- Olyan tárgyakat válasszunk, amelyek művészileg értékesek vagy valódi értékkel bírnak.
- Győződjünk meg róla, hogy a kívánt termék készítése és értékesítése során nem használták ki a munkásokat.
Ehhez képest itt vagyunk száz évvel később, és a felesleges karácsonyi költekezés nagyobb probléma, mint valaha – nem csak anyagilag
jelent terhet a családok számára, de a Föld állapotát tekintve is jelentős károkat okoz. Nem kell feltétlenül lemondanunk az ajándékozásról,
de mint sok más kérdésben, ebben is ideje hallgatnunk eleink fogyasztáscsökkentést szorgalmazó figyelmeztetésére!
Az ajándékok kiválasztásában sokat segíthet, ha a tárgyakhoz „egészségesen” kötődünk. Hogy mi az egészséges, kiderül az „új
materializmus” kiáltványának fő pontjaiból, amelyek természetesen lefordíthatók vásárlási szempontokra is:
1. Az rendben van, ha szeretjük a „cuccainkat” – az anyagi világ szerethető és örömünket tudjuk lelni benne.
Olyan ajándékot keressünk, amely fontos az ajándékozott számára és örömet szerez neki.
2. Amennyire ez lehetséges és praktikus, tartsuk meg sokáig a dolgainkat.
Ne vegyünk vagy készítsünk semmit, ami nem tart minimum tíz évig.
3. Ismerjük meg a beszerezni kívánt terméket.
Mielőtt megvesszük az ajándékot, legalább három dolgot tudjunk meg róla.
4. Szeressük a holmiainkat – javítsuk meg, tartsuk karban és használjuk újra őket amíg csak lehet, majd jöhet az újrahasznosítás!
Az ajándék legyen javítható, újrahasználható, újrahasznosítható.
5. Legyünk aktívak – csak akkor vegyünk valami új dolgot, ha azzal új tudáshoz, jártassághoz is jutunk.
Adjunk újfajta tudást, jártasságot igénylő tárgyat ajándékba, pl. varrógépet vagy tájolót.
6. Osszuk meg, amink van.
Nézzük át a dolgainkat, hátha egy barátunknak szüksége lehet valamire.
Ha a fenti szempontokat érvényesítjük a karácsonyi vásárlásnál is, akkor valószínűleg lesz
értelme az ajándékozásnak és valódi, hosszantartó örömöt szerzünk szeretteinknek.
Forrás: http://www.transitiontowntotnes.org/2012/12/december-bulletin/
http://www.treehugger.com/culture/brief-history-society-prevention-useless-giving.html

Tippek eltévedt karácsonyi
ajándékok újrahasznosítására itt!
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Kis karácsony, zöld karácsony – öko ötletek az ünnepekre
Fa helyett termőág
A régi idők régi emberei fenntarthatóan ünnepelték a karácsonyt, nem kellett zöld
tippeket olvasniuk hozzá  Az akkori ünnep egyik különösen öko tulajdonsága az volt,
hogy nem vágtak ki milliónyi fát sem a természet megújhodása, sem Jézuska
tiszteletére, viszont ők is díszítettek – faágakat! A karácsonyfa elterjedése előtt a
magyar nyelvterületen általános volt a termékenységet, életet jelentő termőág állítása.
A termő-ág ősi, mágikus jelképe az évről-évre megújuló természetnek, mely
fokozatosan bibliai elemekkel ötvöződött az európai keresztény hagyományban. A
termőágakat rozmaring-, nyárfa-, bürök-, kökény ágakból készítették. Gerendára vagy
a szobasarokba függesztették, koronájával lefelé. Aranyozott dióval, piros almával,
pattogatott kukoricával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették.

Próbálom csökkenteni
a karbon-patanyomom..

Ha kisétálunk az erdőbe, parkba vagy a gyümölcsösbe, bőven találunk a célnak
megfelelő ágakat, különösen nagyobb szél után. Teremtsünk régi-új hagyományt,
díszítsünk az idén termőágat!
Aki továbbra is fára, de alternatív megoldásra vágyik, nézzen körül a Termékek
rovatban! 

Kép forrása: www.zazzle.co.uk

Forrás: http://www.hotdog.hu/hagyomanyok/unnepek/a-teli-unnepkor-hagyomanyai-3

Ehető dekorációk ajándékba 
Madáreleség-dísz
kinti fenyőfára

Csokifa magvakkal

Koszorú almából,
citromból, gránátalmából

Fokhagymaszív
Hagymafüzér

Friss bio csilipaprika, zsálya,
bors, rozmaring és fokhagyma

Dió, mandula,
mogyoró

Ajándékok

Karácsonyi adományozás

Ajándékozzunk időt – vásárlós sorbanállás helyett
legyünk együtt a családdal minél többet!

“Az ünnepek alatt minden különösebb utánajárás nélkül megtalálhatjuk
azokat a helyeket, ahol akár pénzbeli, akár tárgyi segítséget nyújthatunk - szándékunknak megfelelő célra és formában.”

Ajándékozzuk a karácsony szellemét – családi
hagyományok, együtt éneklés/zenélés, meseolvasás,
szánkózás, séta a hóban, karácsonyi kívánságok a
csillagos ég alatt stb.
Ajándékozzuk a saját kreativitásunkat – süssünk,
főzzünk, varrjunk, barkácsoljunk, fotózzunk, rajzoljunk.
Adjuk magunkat – adományozzunk, önkénteskedjünk,
segítsünk másokon!

Karácsonyi adományozási lehetőségek érhetők el
az adhat.hu oldalán.
Megunt tárgyak továbbadása: http://humusz.hu/adni-es-kapni-jo
A legnagyobb, már hagyományossá vált hazai adománygyűjtő
akciókról itt olvashatunk:
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20081218/karacsony_adomanyozas_lehe
tosegek_segelyszervezetek/

Ételek
Energiatakarékos választás, ha a karácsonyi vacsorát
hidegtálakkal, apró falatokkal oldjuk meg. Így nem kell
melegen tartanunk az ételt, és a fogások jellege miatt az
elkészítésük is valószínű kevesebb energiát igényel, mint
egy hagyományos karácsonyi lakoma.
A pompás falatok mellé bio sör, bio bor és almabor jár 
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EnergiaKözösségek hírek

Indulnak az E.ON EnergiaKözösségek!
Idén az E.ON csoporttal partnerségben folytatja a GreenDependent Intézet az
EnergiaKözösségek háztartási energiamegtakarítási versenyt. A program az előző
évekhez képest néhány változást és újítást tartalmaz:
1. A családokat, háztartásokat nagyrészt gyerekek és fiatalok képviselik az
EnergiaKözösségekben, így ők lesznek például felelősek a mérőórák leolvasásáért;
2. a gyerekek és fiatalok a közösségek vezetésében, összetartásában is szerepet
kapnak: a felnőtt klíma-koordinátor mellett egy fiatal energiavadász képvisel minden
közösséget;
3. a verseny végeredményébe a tényleges megtakarítás mellett 4 tematikus, kreatív feladat eredményét is beszámítjuk; és
4. a közösségek munkáját a GreenDependent szakértői mellett E.ON önkéntesek is segítik majd.

A verseny során több mindent is jutalmaznak a szervezők:


A 3 legjobban szereplő - legtöbbet megtakarító és legjobb feladatokat készítő közösség értékes nyereményben részesül:
o
o
o

1. díj - 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és energiatakarékos termékekre)
2. díj - 250.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és energiatakarékos termékekre)
3. díj - 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és energiatakarékos termékekre)



Minden min. 9% megtakarítást elérő közösség jutalmat kap.



Minden, a versenyt végig teljesítő energiavadász és klíma-koordinátor oklevelet kap, közülük a legeredményesebbeket külön is
jutalmazzuk.

A klíma-koordinátorok és energiavadászok felkészítése december
elején lesz.
A versenybe az ország egész területéről lehetett nevezni, nagy
örömünkre már 31 közösség vállalta a kihívást. Hogy pontosan
honnan, az a térképen látható.
Az energiavadászok mellett a klíma-koordinátori szerepet részben
szülők, részben tanárok vállalták. Idén többen közülük egyszerre
több csoportot is koordinálnak. Szintén nagy örömünkre a 31 csoport
közül 9-et részben vagy teljesen olyan koordinátor és energiavadász
vezet, aki már korábban is részt vett a Kislábnyom vagy
EnergiaKözösségek programokban!

A verseny védnöke Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.

A képzés helyszín biztosításában köszönjük a kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium és
az Alapvető Jogok Biztosi Hivatalának segítségét.

További információk és megtakarítási tippek: http://www.energiakozossegek.hu
A program közösségi oldala:
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Kislábnyom hírek itthon

Összefoglaló a 2008-2011. időszak lakossági
épületenergetikai pályázatairól
Az ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrzéső Innovációs Nonprofit Kft.) által készített
zárójelentés adatai szerint a Zöld Beruházási Rendszer keretében eddig 24 milliárd forint
támogatásból 62,5 ezer lakás korszerűsítése történt meg.
A források több mint háromnegyedét panelépületek felújítására írták ki, de lakásonként
nézve a legnagyobb megtakarítást a családi házakban megvalósult beruházások eredményezték.
Az összes eddig megvalósult és kifizetett beruházás kb. 58 ezer tonna széndioxid-megtakarítást eredményezett országos szinten. Ez
Magyarország primerenergia-fogyasztásának illetve CO2-kibocsátásának kb. 0,09%-a.
A Panel 1 programban a kedvezményezetteknek a beruházás után öt évig gyűjteniük és jelenteniük kell éves energiafelhasználásukat.
Eddig egy teljes év tapasztalatai állnak rendelkezésre, e szerint a beruházások közel 30%-os energiamegtakarítást eredményeztek a
felújított panelépületekben.
Forrás és további részletek: http://energiaklub.hu/hir/osszefoglalo-a-2008-2011-idoszak-lakossagi-epuletenergetikai-palyazatairol

Bírósághoz fordult Kishantos
Mint arról már 52. hírlevelünk Kislábnyom hírek itthon c. rovatában beszámoltunk, Kishantos 21 éve a
biogazdálkodás és az ehhez kapcsolódó oktatás hazai fellegvára, azonban a Kishantosi
Vidékfejlesztési Központ által kezelt 452 hektár állami föld haszonbérleti jogcíme 2013. október 31-én
megszűnt, s a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) döntése alapján az európai hírű ökogazdaság
egyetlen hektár állami föld bérletére sem lesz jogosult az eddig általa művelt területből.
A döntés ellen nemrég a Greenpeace Magyarország vezetésével számos civil szervezet és
magánszemély demonstrált, és értetlenül állnak előtte a külföldi partnerek is. 12 civil szervezet
Szövetség Kishantosért és a Fenntarthatóságért néven összefogott, hogy megmentse Kishantost. Nyílt levelünköz időközben 150
szervezet, valamint több mint 5600 magánszemély csatlakozott eddig.
Kishantos megtagadta az állami földek hivatalos átadását a Nemzeti Földalapkezelő képviselőinek, mert bár jogcíme a haszonbérletre
megszűnt, nem szűnt meg a joga az új haszonbérleti szerződések vitatására, amelyeket törvénysértőnek tart. Jelenleg az új bérlők nem
jogosultak semmilyen mezőgazdasági tevékenységet végezni a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ által kezelt területen. Az NFA
törvénysértő pályázatai alapján megkötött haszonbérleti szerződéseket pedig semmisség okán bíróság előtt támadják meg, valamint
jogegyenlőséget követnek és elvárják, hogy ugyanabban az eljárásban részesítsék őket, mint több más, környéki állami földek bérlőit, akik
a 2011-ben lejárt szerződés ellenére tovább művelhették a földeket, és nem hirdettek ezekre földbérleti pályázatot.
Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2013/11/14/birosaghoz-fordul-a-kishantosi-videkfejlesztesi-kozpont

Közös Lábos pályázat
A Közös Lábos minden vasárnap, a Szimplakerti Háztáji Piac keretein belül megvalósuló közösségi
főzés. Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, kezdeményezések jelentkezését várják, valamint
olyan magánszemélyekét, akik adományszervezői megbízással gyűjtenének civil szervezetek
számára.
A pályázat nyertesei 2014 januárja és júniusa között 1 vagy 2 alkalmat nyernek el, amikor a piac ideje
alatt ebédet főzhetnek és ezt támogatói kasszás rendszerben a piacon értékesíthetik.
A pályázat beadási határideje: 2013. december 15. éjfél.
Jelentkezés és további részletek: https://docs.google.com/forms/d/1TvOYjcuXrh2iiNnLUIcuWLgAa-VXuvS9Su2sJdqHfjo/viewform

Legyen a projektje 2013 Greennovációs Nagydíjas!
Fenntarthatóság, energiamegtakarítás, környezetvédelem - e három területen pályázhatnak Magyarországon tevékenykedő cégek,
szervezetek zöld és innovatív ötletekkel. Azok pályázhatnak, akik 2013. december 31-ig kiemelkedő, a fenntartható fejlődést, illetve
környezetvédelmet szolgáló teljesítményt értek el (Korábbi években elindított beruházásfejlesztés 2013-as eredménye is pályázható.), illetve ezen célok eléréséért 2013-ban valamilyen
beruházást, fejlesztést indítottak el.
Nevezési díj: 29.900 Ft+ÁFA/nevezés. Pályázat beadási határideje: 2014. január 25.
Nevezés részlei és jelentkezési lap: http://www.greennovacio.hu/2013/letoltheto_anyagok.php
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Kapcsolódó felhívások, rendezvények

Az 1000 kilogrammos tányér:
felhívás nem csak húsevőknek!
Kislábnyomos csapatunknak megtetszett a Felelős Gasztrohős felhívása, így
csatlakozunk hozzá, és Olvasóinkat is erre bíztatjuk - akik közül sokan már köztudottan
gyakorlottak ezen a téren, és korábban recepteket is osztottak meg velünk, ld. például
Olvasnivaló rovatunkat.
De miről is szól pontosan a felhívás? Miért 1000 kg-os a tányér?
"Mi, magyarok, fejenként 57 kg tiszta húst eszünk meg egy évben. Kiszámoltuk, hogy
ha 500-an összefogunk és négy héten keresztül a hét napból csak négyen eszünk húst,
akkor azzal majdnem 1000 kg-ot spórolunk meg.

fotó: Pawel Kuczynski

Tudtad, hogy a jelenleg mezőgazdasági termelésbe bevont területek több, mint 2/3-án a marhának, disznónak, csirkének termelik a
kukoricát és a szóját, nem pedig közvetlenül neked és a családodnak terem az éltető étel? Ahogy nő az igény a húsra, úgy nő az igény a
mezőgazdasági területek növelésére, ami pedig például az erdők rovására történik. És tudtad, hogy az ivóvíz 70%-át a mezőgazdaságban
használják fel? Ha a húsevés és a környezetvédelem kapcsolata részletesebben is érdekel, olvasd el a Felelős Gasztrohős
blogbejegyzését itt: http://gasztrohos.blog.hu/2013/11/11/tobb_nap_mint_kolbasz_363
Vagy olvasd el kapcsolódó cikkeinket a Kislábnyom hírlevél 10. (Bevezető cikk és Olvasnivaló rovat), 25. (Olvasnivaló rovat), 47. és 48.
számaiban!
Ezzel az akcióval nem arra törekszünk, hogy hirtelen mindenki vegetariánus legyen. Azt szeretnénk, ha a környezet érdekében mindenki
kipróbálná, milyen a zöldség, gyümölcs és gabonafélék arányát növelni a tányérján. Még véletlenül sem az a célunk, hogy a magyar
állattartó kistermelőket ellehetetlenítsük, ugyanis ha kizárólag a magyar kistermelőktől szereznénk be a húsadagunkat, akkor hetente
maximum egyszer kerülne hús az asztalunkra. Tehát az összes többi napon a nagyipari mezőgazdaságot és a hús importot támogatjuk.
Nagyipari az a mezőgazdaság, ahonnan egy évben több százezer állat is kikerül és ilyen már Magyarországon is van (szintén olvashatsz
róla a blogbejegyzésünkben).
Mi 4 héten keresztül szerdán, pénteken és még egy “szabadon választott” napon nem fogunk húst enni. Csatlakozz hozzánk! Várjuk a
kommenteket, a recepteket, az ötleteket, az élményeket (hol ettél jó vega kaját, hol volt problémád ezzel, stb). Ha elakadsz, ne add fel!
Segítünk tippekkel, boltokkal, kedvezményekkel és persze nyereményekkel. Emellett persze várjuk a vegák, félig-vegák, vegánok
csatlakozását is, hogy osszák meg érveiket, tapasztalataikat, tudásukat a többiekkel!"

Sok sikert és jó étvágyat kívánunk mindenkinek!
A felhívás szövegének forrása - és itt lehet csatlakozni is: https://www.facebook.com/events/528922497200084/
Néhány izgalmas recept, kedvcsinálóként:
Sütőtök és gomba saláta, sült cékla és bulgur saláta, vöröskáposzta és marinált tofu
saláta: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/nov/15/hugh-fearnley-whittingstallwinter-salad-recipes
Téli tál: http://veravegakonyhaja.blogspot.com/2009/02/teli-tal-nyakig-benne-vagyunktelben.html
Aszaltszilvás céklasaláta: http://www.mindmegette.hu/aszaltszilvas-ceklasalata.recept
Téli saláta mákkenyérrel, kerti és mezei zöldekkel:
http://wholeliving.blog.hu/2012/01/13/teli_salata
Sült cékla és bulgur saláta
kép forrása: www.theguardian.com

Kevesebb hús, kevesebb széndioxid-kibocsátás:
Csökkentsük étrendünkben a hús- és tejtermékek arányát. Ezzel átlagosan 25%-kal
csökkentjük az étkezéshez kapcsolódó karbon(széndioxid)-kibocsátásunkat.
Ha egy négyszemélyes család minden héten egy hús- és sajtmentes napot tart, olyan
mintha négy hétig nem használna autót.
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Olvasnivaló
Klímabarát ünnepi receptek
Korábban, a Kislábnyom verseny egyik feladataként ünnepi menü összeállítására bíztattuk a résztvevő
háztartásokat, s a beérkezett megoldásokból hamar kiderült, ahány család, annyi féle ünnepi menü.
Azonban van néhány bevásárlási és főzési szempont, amelyeket klímabarát ínyencként a különleges
ételek előállításakor is érdemes szem előtt tartani: legjobb, ha magunknak termelünk, ám ha ez nem
lehetséges, helyi termelőtől vásároljunk szezonális terményt. Amikor csak lehetséges, vegyünk bio
termékeket, s válasszunk olyan árut, ami nincs túlcsomagolva!
Sütőtök krémleves
Megpucolom a sütőtököt és felszelem apró kockákra. Egy fazék vízbe felteszem főni, s fűszerezem,
mint a húslevest, majd puhára főzöm az lábos tartalmát. Amikor megfőtt, kiveszek egy adag kockára
vágott tököt, és turmixolom a fazékba maradtakat. Ezután teszek bele főzőtejszínt, s felforralom az
egészet. Végül visszateszem a kivett kockákat. Pirított tökmaggal vagy pirított kenyérkockával tálalom (Leírás: Mocsár család)
Gesztenyés-aszaltszilvás szejtán








40 dkg natúr szejtán (saját készítés sikérből)
15 dkg aszalt szilva (aszalás házilag)
1 nagy gerezd fokhagyma
1 nagy fej vöröshagyma
3 ek vaj
2 ek olívaolaj








2 ek tönkölyliszt
15 dkg egész sült gesztenye
1 ek bio vegeta (só nélkül)
2 dl tejszín
2 ek étkezési keményítő
2 maréknyi friss, vagy 1 kk szárított kakukkfű

A vaj felét megolvasztom egy serpenyőben az olajjal, majd a kockákra vágott szejtánt megpirítom rajta.
Kiszedem, és a maradék zsiradékon dinsztelem az apróra vágott hagymát. Ráteszem a szejtánt, a szilvát, a gesztenyét és a „vegetát”,
majd ráöntök 3 dl vizet. Kb. 5 perc alatt puhára párolom az egészet, majd ráöntöm a keményítővel elkevert tejszínt, és rászórom a
kakukkfüvet. Ha még szükséges, megsózom, és 1 perc alatt sűrítem az egészet. (Leírás: Kling Viktória)
Sült zöldségköret
A répát, zellert, céklát, csicsókát és lilahagymát cikkekre vágom, tepsibe teszem és balzsamecetet, olívaolajat öntök rá. Petrezselyemet,
sót és 3-4 rozmaringágacskát is adok hozzá, majd megsütöm. (Leírás: Horváth-Kocsis család)
Mákos beigli
 50 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt
 25 dkg vaj
 2 dkg élesztő
 1 tojás
 1 pohár natúr joghurt




3 ek méz
1 tojás a tészta kenéséhez
A töltelékhez:

30 dkg darált mák

1 dl házi tej

A tésztához a tojást és az élesztőt elkeverem a szobahőmérsékletű joghurtban. A vajat elmorzsolom a
lisztben, hozzáadom a mézet az élesztős keveréket, és összegyúrom. Négy részre osztom a tésztát,
letakarom és félreteszem pihenni.
Miután a tészta megkelt, átgyúrom, és lisztezett deszkán kb. ½ cm-es vastagságú téglalap alakra nyújtom.
A tölteléket kétfelé osztom, és a téglalapokon elsimítom úgy, hogy 2 cm szegélyt szabadon maradjon. A
téglalap rövidebb oldalait 2 cm szélesen visszahajtom, és a hosszabbik oldala mentén feltekerem. Az így
elkészült bejgliket sütőpapírral bélelt tepsibe fektetem, tetejüket megkenem tojássárgával, és fél órát
pihentetem. Ezután megkenem a tojásfehérjével, ismét fél órát pihentetem, villával megszurkálom a
tetejét, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 40 perc alatt szép aranybarnára sütöm. (Leírás: HériMaginyecz család)
Ötletek további klímabarát receptekhez:
Nagycsalád-kis lábnyom projektbemutató kiadvány – klímabarát karácsonyi szünet: étrend,

ajándékok és program
Kislábnyom projektbemutató kiadvány – klímabarát ünnepi menü

Kislábnyom versenyen legjobban teljesítő háztartásainak beküldött feladatai - klímabarát

ünnepi menü
Felelős Gasztrohős – fenntartható fogások

Angol nyelvű hasznos honlapok, kiadványok a témában:
Climate Friendly Food Lovers

Foodie Underground

A Kickstarter for Lovers of Cooking and Bikes
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Kislábnyom hírek külföldről
Kudarc helyett időhúzás a varsói klímacsúcson
A teljes kudarcot, vagyis a tárgyalási folyamat zátonyra futását sikerült elkerülni,
ám így is érdemi megállapodás nélkül ért véget a varsói nemzetközi
klímakonferencia. A megállapodást – mint eddig mindig – a gazdag és a
szegény országok kibékíthetetlen érdekellentéte akadályozta meg.
Nagy várakozások a varsói csúcsot nem előzték meg, ráadásul kis híján ezeket
is majdnem sikerült alulmúlni: menetközben a nagy nemzetközi zöld
szervezetek, A Greenpeace, a WWF, a Föld Barátai és mások ugyanis
kivonultak a konferenciáról, mert reménytelenül kompromisszumképtelennek
ítélték a résztvevőket.

Kivonulnak a civilek (kép forrása: www.theguardian.com)

A kéthetes, komoly vitáktól sem mentes találkozó szerényebb eredményekkel,
néhány last minute megoldással zárult. A viták lényege dióhéjban az, hogy a
fejlődő országok óvatosak az emisszió-csökkentési vállalásokkal, viszont több
pénzt szeretnének adaptációs és kárelhárítási célokra.

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2013/11/26/magyarorszag-udvozli-a-varsoi-ensz-klimacsucs-eredmenyeit
Összefoglaló a klímacsúcsról az Energiaklub blogján: http://energiaklub.hu/blog/last-minute-%E2%80%93-ajanlatok
Összefoglaló a civilek kivonulásáról az MTVSz oldalán:
http://www.mtvsz.hu/civilek_szazai_vonultak_ma_ki_tiltakozasul_a_varsoi_klimacsucsrol

Afrika legzöldebb szállodája
A dél-afrikai Hotel Verde nevéhez méltó módon annyira zöld, amennyire csak lehetséges.
Íme a vadonatúj Cape Town-i szálloda főbb környezetbarát tulajdonságai:
- Geotermikus hőszivattyú segítségével szabályozzák az épület hőmérsékletét.
- Amikor elkészítették az épület alapját, termetes méretű, újrahasznosított, üreges műanyaggolyókat tettek a cementbe. Ezzel az ügyes megoldással 1284 tonna betonanyagot tudtak
megspórolni az épület szerkezeti integritásának veszélyeztetése nélkül.
- A Hotel Verdében a szürkevizet is újrahasznosítják - a fürdővízzel például a WC-k
öblítőtartályait töltik fel. A magas szintje miatt a talajból kivezetett talajvizet összegyűjtik egy
nagy tartályban, és ezzel mossák az autókat, locsolják a füvet.
- Az épület energiaellátását napelemek biztosítják, amelyek egyúttal árnyékolóként is
szolgálnak. A hotel vendégei is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az épület minél zöldebb
legyen. Az edzőterem használata során ugyanis energiát termelnek, így a gépek 20-35
százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak.
- A tisztított eső- illetve talajvíz nagyon fontos szerepet játszik a szálloda veteményeskertjében. A talaj nélküli termesztőedényekben
növekednek ugyanis a zöldségfélék és a fűszerek. A salátát és a fűszernövényeket ők maguk termesztik, de más zöldségfélékkel is
próbálkoznak. Amikor pedig szükségük van valamire, akkor azt kisebb helyi termelőktől szerezik be 160 kilométeres körzeten belül.
A dél-afrikai Hotel Verde, amely 2013 augusztusában nyitotta meg kapuit Cape Townban, természetesen a vendégeit is arra ösztönzi
különféle kedvezményekkel, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után.
Forrás, további információ, és videó a hotel zöld megoldásairól: http://hu.euronews.com/2013/11/05/afrika-legzoldebb-szallodaja/

Energiahatékonyak az Európai Bizottság épületei?
Részletek Fülöp Orsolya beszámolójából az ENERGIAKLUB blogján
„Brüsszelben járva örömmel fedeztem fel a Bizottság épületeiben kifüggesztett energiatanúsítványokat. Az
energiatanúsítvány elkészítését és kihelyezését ugyanis 2013. január óta direktíva írja elő az 500 m2-nél
nagyobb, nagy ügyfélforgalmú hatósági épületek számára.
Három uniós épületben jártam, ezek közül kettő, a Berlaymont és a Charlemagne épület egészen
energiahatékonynak számít: D-E besorolást értek el a tanúsítás során. Érdekesség, hogy mindkettő kifejezetten
régen, még a hatvanas években épült. A jó eredmény valószínűleg annak köszönhető, hogy a kilencvenes
években komoly átalakításon, korszerűsítésen estek át. […]
A összesen 225 ezer négyzetmétert kitevő három épület több mint 52 ezer kWh energiát fogyasztott 2011-ben –
összehasonlításul, ez több mint 7400-szorosa az én 50 m2-es társasházi lakásom éves energiafelhasználásának. Pénzben mérve a számla 3,7 millió euróra (kb. 1,1 milliárd forint) rúg.”
Forrás és további információ: http://energiaklub.hu/blog/energiahatekonyak-e-az-europai-bizottsag-epuletei
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Néznivaló

NÉZNIVALÓ

A narancslé útja – facsarva, Brazíliából
Az Európában elfogyasztott narancslé 80%-a Brazíliából származik, és az ital útja a
fogyasztókig elégedetlenséggel és méltánytalansággal van kikövezve. A Tudatos Vásárlók
Egyesülete és Bombera Krisztina Brazíliában 2013 nyarán forgatott filmjében bemutatjuk azokat
a méltatlan munkakörülményeket, amelyek között a Magyarországon is legnépszerűbb
gyümölcslé készül: mélyszegénység, gyerekmunka, veszélyes munkakörülmények, miközben a
legerősebb piaci szereplők szinte bármit megtehetnek. A legnagyobb gyártókat korrupcióval,
kartellezéssel, bérleszorítással vádolják szakszervezetek, ügyvédek, sőt, államügyészek is. A
filmben arra is keressük a választ, hogy az európai szupermarketláncoknak, ahol a narancslé
döntő többségét vásárolják a fogyasztók, milyen szerepe van a helyzet kialakulásában és
lehetséges megoldásaiban.
A filmet 2013. november 29-én, a Ne Vásárolj Semmit! napon mutatják be először a nagyközönségnek.
A narancslé útja – facsarva, Brazíliából” című film közösségi médiás változata az alábbi linken érhető el:
http://www.youtube.com/watch?v=7GAeG39sxfs

Disznó üzlet
Magyar felirattal is megjelent a Pig business című egy órás dokumentumfilm, amely most megtekinthető a
Greenfo-n, az alábbi linken: http://greenfo.hu/hirek/2013/11/01/diszno-uzlet
A film a nagyüzemi disznótartás állatvédelmi, etikai és környezetvédelmi problémáiról szól, második felében a magyar
viszonyokat is bemutatják.

Rendszeren kívüli élet
Al Ghaoui Hesna Bábel című riportműsorának októberi adásában két történet láthattunk olyan
emberekről, akik úgy döntöttek, kilépnek a fogyasztói társadalom megszokott keretei közül, szakítanak a
civilizációs kötöttségekkel és teljesen új, fenntarthatóbb életet kezdenek.
A szereplők egy magyar család, akiknek elegük lett a mókuskerékből és a hawaii dzsungel mélyén
kezdtek új életet, és egy amerikai férfi, aki 13 éve egy telefonfülkében hagyta az utolsó dollárjait.
Ki lehet-e lépni a rendszerből és miért lehet ez bárkinek fontos? Erre keresi a választ a film.
„Az hogy hálózaton kívül élünk és az életkörülményeinket magunk alakítjuk ki, magunk tartjuk fenn, az
nem jelent és nem kell hogy jelentsen szűkölködést vagy szenvedést vagy nélkülözést. Itt, ilyen
körülmények között is ugyanolyan teljes életet, boldog életet lehet élni, mint a teljes komfortban.”
A Mesefalu naplója: http://offgrid.blog.hu/
Interjú a Mesefalut alapító egyik házaspárral itt
Daniel Suelo blogja: http://www.zerocurrency.blogspot.hu/
Honlapja: https://sites.google.com/site/livingwithoutmoney/
A Bábel októberi adása megtekinthető itt:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/10/09/22/Babel__Hesnaval_a_vilag_2013_oktober_9_.aspx

Ígéret földje – film palagáz-témában
Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 106 perc, 2012
Steve (Matt Damon) kollégájával, Sue Thomasonnal kerül McKinley kisvárosába, amit az elmúlt évek során
letaglózott a gazdasági válság. A páros számára nagyon úgy fest, hogy az itt élők elfogadják majd üzleti
ajánlatukat - a talajfúrás jogait szeretnék megvásárolni a helyi birtokokon -, mert nagy szükségük van a
felkínált pénzre. A munka elsőre pofonegyszerűnek tűnik, de az elismert helyi tanár, Frank Yates (Hal
Holbrook) felveti, hogy a közösség együtt döntsön az ajánlat elfogadásáról, ráadásul Steve az ittléte során
megismerkedik Alice-szel (Rosemarie DeWitt). Amikor pedig Dustin Noble (John Krasinski), a dörzsölt
környezetvédelmi aktivista is felbukkan, még nagyobb lesz a tét, Steve és Sue tehát nem tudja egykönnyen
maga mögött hagyni McKinley városkáját.
A film 2013-ban Környezetbarát Média Díjas lett (Environmental Media Awards). A díjat a közönség
környezettudatosságot erősítő, környezetvédelmi üzenetet közvetítő alkotások kapják.
Forrás és további információ: http://port.hu/pls/fi/films.film_page?i_film_id=136279
Bővebben az EMA díjról: http://www.ema-online.org/
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Termékek, szolgáltatások
Marbushka
Hazai, egyedi, kézműves és környezetbarát játékok mindenkinek!
“Manufaktúránkban olyan játékokat készítünk, amire jó ránézni, amivel jó játszani és amit a gyerekek
megőrizhetnek majd a gyermekeik számára. Ezért egyedi, művészien illusztrált mesevilágot alkottunk
amelyet kislányunk varázslatos világa inspirált. A játékokat főként kézi munkával készítjük,
környezetbarát anyagok felhasználásával, mert hisszük, hogy a gyermekeket körülvevő tárgyi kultúra
legalább olyan fontos mint az értelmüket csiszoló nevelés.”
“Ami a technikát illeti: igyekeztünk környezetbarát anyagokat felhasználni: papírt, fát, vásznat,
féldrágaköveket. A figurákhoz vízbázisú ökofestéket használtunk. A jövőbeni fejlesztéseink is arra
irányulnak, hogy környezetbarátabbá tegyük a játékokat. Ami nagyon nagy dolog, hogy a játékok minden
alkatrészét itt tudtuk elkészíteni az országban lelkes mesteremberekkel. Ez apróságnak tűnik, de
meglepően nagy kihívás volt egy olyan világban, ahol minden út Kínába vezet. Így amellett, hogy munkát
biztosítottunk néhány kedves embernek, a szállítással járó környezeti megterhelést is megoldottuk.”
A játékok megrendelhetőek itt: http://marbushka.com/
Forrás és további információ: http://www.pagony.hu/huh-mi-van-a-szekrenyben-2010-10-20-095021

Nagyon Zöld Füzet
Tanulj játszva a környezetvédelemről! Ökológiai lábnyom, túlnépesedés, újrahasznosítás, olvadó
jégtakaró... Te mit tudsz ezekről a fogalmakról?
Próbáld ki magad a játékos fejtörőkkel, színezőkkel! A 24 oldalas füzet látványos és játékos
feladataival szórakoztató munkafüzetként is használható a Nagyon Zöld Könyv mellé. Gévai Csilla
gyönyörű illusztrációi most is varázslatos világokat nyitnak meg a szemlélő előtt.
Ára: 695 Ft
Megrendelhető: http://www.pagony.hu/nagyon-zold-fuzet

Karácsonyfák papírból és fadarabokból
Csináld magad! - karácsonyfa
újságpapírból
A fa készítéséről az alábbi linkeken
olvashatunk bővebben:
http://www.bargainblessings.com/h
omemade-newspaper-tree-turn-oldpapers-into-a-gorgeous-decoration/
http://www.marthastewart.com/268
174/shimmering-stacked-trees

Kisebb-nagyobb kézügyességgel és fantáziával
a fadarabokból, lécekből összeállított fák is
elkészíthetőek házilag, de Amerikában
természetesen a neten is megrendelhetőek...
Fenntartható fa lécekből
Kapható három méretben,
160-460$ közötti áron

Fa válogatott uszadék
gallyakból
Szintén három méretben,
124-238$ közötti áron
http://www.seasideinspire
d.com/3949_driftwood_twi
g_tree.htm

https://www.possibilitree.com/

További kreatív karácsonyfa ötletek:
http://homyfresh.com/awesome-traditional-christmas-tree-alternatives/ és http://www.ecoenthusiast.com/?p=4631
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Több mint 100 szervezet küzd a természeti értékek elpusztításának
kétséges eredményekkel járó pénzügyi kompenzálása ellen
November 21-én a nagy-britanniai Edinburghben rendezték meg a Természeti Tőke Globális Fórumát,
amellyel egy időben 140 szervezet a világ minden részéről egy olyan állásfoglalást adott ki, amely ellenzi a
biológiai sokféleség pusztításának pénzügyi kompenzálását. Az állásfoglalást a Fórummal párhuzamosan
megrendezett, ám annak céljával egyet nem értő eseményen jelentették meg.
Az ún. biodiverzitás kompenzáció az az elmélet, amely szerint a Föld egyik pontján megtalálható biológiai
sokféleséget meg lehet semmisíteni abban az esetben, ha egy másik helyen létrehoznak egy természetes
területet úgy, hogy a biodiverzitás az egész folyamat során ne csökkenjen. Azonban ez az elmélet
nemcsak bizonyítottan nem működőképes, hanem az érintett területek közösségeire negatív hatást
gyakorol. Máshogy fogalmazva, a biodiverzitás kompenzáció az erdőkre, folyókra úgy tekint, mintha azok
egyszerűen kicserélhető áruk lennének, mint amelyeket a bevásárló központokban veszünk.
Ha engedjük egy folyónak vagy egy erdőnek az elpusztítását a Föld egyik pontján azzal az ígérettel, hogy
egy hasonlót létrehozunk egy másikon, egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, hogy ezek a rendszerek
csupán részét képezik egy nagyobb természetes ökoszisztémának és közgazdasági szempontból
felbecsülhetetlen értékkel bírnak az emberi és kulturális környezetükre. Egy összetett és egyben hely specifikus természeti tőke rombolását
nem lehet egyszerűen pénzügyileg kompenzálni. Ezért itt az ideje, hogy a döntéshozók tisztában legyenek azzal, hogy ez a módszer
nemhogy megállítja természeti kincseink pusztulását, de még az ökoszisztéma szolgáltatásoktól közvetlenül függő helyi közösségeket is
károsíthatja.
kép forrása: ttk.ektf.hu/

Az állásfoglalás a környezetvédelmi jog felhígulását és ez által a természetromboló tevékenységek elterjedését is feltételezi. NagyBritanniában például a biodiverzitás kompenzációra való hivatkozás miatt a területrendezési jogszabályok módosítása felgyorsul, amelynek
köszönhetően több lehet a zöldmezős beruházás. Az Európai Unió szintén fontolgatja új jogszabályok bevezetését, amelyeken keresztül a
jelenlegi természetvédelmi irányelvek erőssége megkérdőjelezhetővé válhat. Hasonló a helyzet a Föld déli féltekén, többek között
Brazíliában is, ahol a kompenzáció egyben engedély a szemetelésre.
A klíma-igazságosságért küzdő aktivisták a november utolsó hetében megrendezett került éghajlati világtalálkozón azt hangoztatták, hogy
ne kövessék el a döntéshozók ugyanazt a hibát a biodiverzitás terén, mint az történt a karbon-kereskedelem és az erdők, mint
szénmegkötő piacok területén. Arra hívják fel a döntéshozók figyelmét, hogy hagyjanak fel a már bizonyítottan helytelen módszerek
alkalmazásával, és koncentráljanak országuk -kibocsátásának mérséklésére és biodiverzitás csökkentésének megállítására.
Forrás: http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/

Igazságosság ökológiai korlátok közt: jó példák
A Kislábnyom hírlevélben sorozatot indítottunk, amelyben különböző kezdeményezéseket mutatunk majd be, olyanokat, amelyek célja egy
egyenlőbb, igazságosabb világ létrehozása úgy, hogy közben planetáris határainkat is figyelembe veszik.
Következő példánk a

Bokor Közösség
A Bokor egy hit- és közösség-alapú mozgalom Magyarországon. Nagyjából 12 fős kisközösségekből áll, amelyek
tagjai rendszeresen összejönnek, valamint lehetőségük van az országban működő többi kisközösség tagjaival
regionális és nemzeti rendezvényeken is találkozni. A kisközösségi találkozókat havonta egy-két alkalommal
tartják, és elsősorban a Biblia tanulmányozásával foglalkoznak, de egyéb témák is megvitatásra kerülhetnek, ld.
személyes/kapcsolati dilemmák, aktuális események, környezetvédelmi ügyek stb. A taggá válásnak nincs
hivatalos feltétele, bár sok tag hívő (általában római katolikus). A csoport három alapelve: adni, szolgálni és erőszakmentesen élni.
A Bokor közösség célja egy jobb és igazságosabb társadalom létrehozása (pl. az erőforrások megosztásán és a szegénység enyhítésén
keresztül) az egyén viselkedésének megváltoztatásával. Az egyéni viselkedésváltozásban segítenek a rendszeres csoporttalálkozók és a
csoporttól kapott támogatás. A mozgalom működésében ez kulcsfontosságú. A mozgalmat alapító Bulányi György hitt abban, hogy a
nagyobb, akár világméretű közösség is megváltoztatható az egyén viselkedésének megváltozásán keresztül.
A Biblia tanításait követve a mozgalom tagjai vallják, hogy az embereknek a náluk szegényebb rászorulókkal meg kellene osztaniuk
erőforrásaikat és javaikat, nem csak a saját közösségükben és országukban, de a fejlődő országokban élőkkel is. Ezért a Bokor közösség
tagjai már a 70-es évek óta önkéntes adományokat küldenek egy indiai kezdeményezésnek, a Gujarat-i Oktatási Társaságnak (Gujarat
Education Society), amelyet egy jezsuita szerzetes, Cedric Prakash vezet. Céljuk a szegény gyerekek oktatásának támogatása – szeretnék
a gyermekeknek megadni a lehetőséget, hogy felnőve a falvak tanult vezetőivé válhassanak.
Forrás: http://intezet.greendependent.org/hu/node/188

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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