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Los Angeles központjából 15 percre
2
egy család kb. 400 m területen évi
3000 kg élelmiszert termel zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tojást
és húst, és ezzel fedezi
élelmiszerszükségletének 90%-át
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Elkészült a világ első aktívház
társasháza Frankfurtban: az első
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 Igazságosság ökológiai
korlátok közt
- Klímaváltozás, menekültek,
szociális igazságosság

Egy török pár az esküvői
vacsorára szánt pénzen 4000
szíriai menekültet vendégelt meg vendégeik segítségével

Megnyílt az első
csomagolásmentes bolt és kávézó
Magyarországon

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

Kislábnyom tippek
“Nehéz napok” zöldebben
A környezettudatos gondolkodásmód az életünk minden területét „átnézetteti” velünk, és nem áll meg a kérdőjelekkel a fürdőszoba vagy
wc-ajtónál sem. Előbb-utóbb felmerül a wc-papír probléma (fehérített? illatos? sokrétegű?), a szappankérdés (inkább legyen természetes
alapanyagú), a kozmetikai termékekkel kapcsolatos rengeteg megfontolásra érdemes szempont, és… az intim higiéniai termékek sem
maradhatnak ki. A téma ugyan sokakat érint érzékenyen, de könnyű belátni: attól, hogy nem beszélünk róla, hogy milyen hatással van a
környezetre és saját egészségünkre a rengeteg eldobásra kerülő szintetikus intim higiéniai termék, attól még a probléma ott van, és
csendben halmozódik a hulladéklerakókban.
Számos okunk van rá, hogy ne az eldobható higiéniai termékeket válasszuk: a tampon- és betétgyárak felesleges hulladékot és hatalmas
profitot termelnek, mindezt a környezet és sok millió nő egészségének kárára. Az alábbi négy pontban azokat a megoldásokat gyűjtöttük
össze, amelyekkel enyhíthetjük a problémát, és rendet tehetünk intim kérdésekben a saját házunk táján 
1. Kompromisszum a kényelmesebbeknek
Mindig lesznek, akik bár szeretnének környezettudatosabban és egészségesebben élni, nem
hajlandóak lemondani a megszokott kényelmükről, vagy inkább: nem szeretnének extra
kényelmetlenségeket felvállalni az intim dolgaik terén.
Ha úgy érezzük, nem tudunk lemondani az eldobható termékekről, de szeretnénk minimalizálni a
környezeti hatást és csökkenteni az eldobható higiéniai termékekben rejlő lehetséges
egészségügyi kockázatokat, fontoljuk meg a következőket:

Ha azt gondoljuk, hogy a női higiéniai
termékekből keletkező hulladék
elenyésző, olvasgassunk statisztikákat:
felmérések szerint egy átlagos nő
16 800 tampont és eldobható betétet
használ élete során.
Ugyanez kg-ban kb. 100-150kg-nyi
tampon, betét, tisztasági betét,
applikátor és mindezek csomagolása.
Szorozva az említett termékeket
használó nők százmillióival.



Vegyünk applikátormentes tampont – ez nyilván zöldebb, mert nem kell hozzá legyártani a
polietilén applikátort, azaz jóval kevesebb a hulladék.



Keressünk fehérítés nélküli termékeket. A klórral való fehérítési folyamat során egy dioxin
nevű vegyület keletkezik, és sajnos a termékbe is jut belőle. A dioxin pedig az egyik
legveszélyesebb, rákkeltő ipari melléktermék.



Használjunk organikus tampont vagy betétet! Ezek a termékek bio – GMO és növényvédő szerektől mentes
- pamutból készülnek és egyrészt környezetkímélőek, mert biológiailag lebomlóak, másrészt egészségesebbek
is a hagyományos termékeknél (nem tartalmaznak műanyagot, hipoallergének, gyártásukkor klórt, illetve káros
anyagokat nem használnak). Hátrányuk, hogy egyelőre drágábbak is és a beszerzésük is macerásabb.



Szerezzünk be többféle méretű és nedvszívóképességű terméket és használjuk a vérzés intenzitásának
megfelelő legkisebb nedvszívó képességűt.

2. Újrahasználható, mosható tampon
Szokatlan, de kiváló alternatívája a hagyományos tamponnak a tengeri szivacs tampon, amely pontosan úgy
működik, mint a szintetikus termék. Előnye, hogy használatával jelentősen csökken a fertőzések veszélye, a
szivacs pedig rugalmas, így bármikor eltávolítható, kimosható, és újrahasználható. Megfelelő tisztán- és
karbantartás esetén egy-egy szivacs 3 hónaptól akár 3 évig is használható marad.
Hátránya, hogy a szivacs mosogatása, öblítése kissé körülményes és bizonyos helyeken, ld. munkahelyi, iskolai
közös WC stb., szinte kivitelezhetetlen.
3. Mosható betétek
Ahogy a tamponok, a betétek csomagolásán sem tüntetik fel a gyártók, hogy a termék milyen anyagokat
tartalmaz, pedig lenne érdekesség a listában bőven. Sokan szenvednek görcsöktől, fertőzéstől és kiütésektől a
menstruáció során, és nem kapcsolják össze a kellemetlen tüneteket a műanyagot, agyonpermetezett pamutot,
szintetikus vegyszereket, és káros ipari melléktermékeket tartalmazó higiéniai termékekkel. Kétség kívül
egészségesebb és környezetbarátabb megoldás, ráadásul még költségkímélő is a mosható (öko)textil betét.
Magas nedvszívóképességű anyagból készül és ragasztócsíkok helyett kapcsok tartják a helyén. Használni
ugyanúgy kell, mint egy eldobható betétet, majd használat után kiöblíteni, kimosni. Hátránya, hogy ha nem otthon
cseréljük, akkor a használt darabot elég bonyolult tárolni, amíg eljutunk a mosógépig.
4. Intimkehely
A latexből vagy orvosi szilikonból készült menstruációs tölcsér a betétek és tamponok
alternatívája. A tamponhoz hasonlóan kell felhelyezni, majd a vérzés erősségétől
függően néhány óránként üríteni, lemosni és fertőtleníteni. A hagyományos
tamponokhoz képest akár dupla annyi ideig is bent tartható, és használata során nem
kell tartani a tamponoknál előforduló, fehérített vagy szintetikus anyagok miatt jelentkező
irritációtól. Árban 6-10 ezer forint körül van egy kehely, viszont az élettartama 10 év is
lehet. Hátránya ugyanaz, mint a tengeri szivacs esetében.

Csináld magad! –
Mosható betétet magunk is könnyen készíthetünk, pl. az
Interneten található
számtalan leírás,
ötlet, tanács segítségével! Ld. például itt.

Források:
http://www.treehugger.com/style/seven-ways-to-green-that-time-of-the-month.html
http://www.care2.com/greenliving/3-ways-to-green-your-period.html
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EnergiaKözösségek hírek
Immár ötödjére indulnak az EnergiaKözösségek
Meguntad már, hogy mindenki csak papol a klímaváltozásról, de semmit sem
tesz ellene?
Lelkes és a környezetünkért felelősséget érző ember vagy?
Szeretnél beruházás nélkül legalább 9% energiát megtakarítani?
Érdekelne, hogy egy közösségben küzdjetek egy közös célért?
Kíváncsi vagy, hogyan lehet otthon energiát megtakarítani?
Van sok energiamegtakarítási tipped, amit másokkal is szívesen megosztanál?
Tudnál segítségünkkel másoknak is segíteni, velük együtt energiát
megtakarítani?

AKKOR JELENTKEZZ NÁLUNK, MERT
„klíma-koordinátorokat” (és fiatal “energiavadászokat”) keresünk EnergiaKözösségek szervezésére!
2011 óta már sok száz háztartás érzett hasonló módon a fentiekkel kapcsolatban és vett részt az EnergiaKözösségek megtakarítási
versenyben, sok-sok értékes nyereménnyel! Szeretettel várjuk a lelkes új és a már kipróbált önkéntes klíma-koordinátorok jelentkezését!
Az „E.ON EnergiaKözösségek” programban a családok/háztartások csoportjai (ún. EnergiaKözösségek) versenyeznek az ország egész
területén abban, hogy ki tud több (minimum 9%) energiát megtakarítani otthonában, és a legjobb megoldásokkal előrukkolni a kreatív
feladatokban családja, közössége bevonásával.
A verseny 2016. január 1. és 2016. május 31. között zajlik majd.

A részvétel ingyenes és az ország egész területéről várjuk a jelentkezőket!
Előzetes energiatudatossággal vagy klímaváltozással kapcsolatos tudás nem szükséges, azt a résztvevők a verseny
során szakértők segítségével megszerzik!
Mit is csinál egy klíma-koordinátor?


Minden versenyző csoportnak, azaz EnergiaKözösségnek lesz egy
felnőtt klíma-koordinátora (és esetleg egy gyerek energiavadásza).
Feladatuk, hogy összefogják a csoportot, biztosítsák a folyamatos
részvételt, a szervezőktől kapott információkat a csoporttagoknak
átadják, biztassák és motiválják a csoporttagokat.



Egy EnergiaKözösségnek minimum 5, maximum 10 háztartás lehet a
tagja, akiket a klíma-koordinátor toboroz, majd képvisel a verseny
során.



A feladatok ellátására 2x1 napos képzés keretében készíti fel a
GreenDependent a koordinátorokat. A részvétel erősen ajánlott! 



Az első képzésre várhatóan 2015. november végén, a másodikra
2016. februárban kerül sor.

Résztvevő városok a 2014-15-ös évadban.
Jelentkezés módja:
 A jelentkezési lap innen letölthető.
 Jelentkezési határidő: 2015. november 5.
 A kitöltött jelentkezési lapokat az info@energiakozossegek.hu címre várjuk.
 Ha egy közösségnek kihívást jelent, hogy energiavadászt találjon, kérjük, keressék a szervezőket!
További információk és részletek: E.ON EnergiaKözösségek honlapja vagy
info@energiakozossegek.hu.

A legtöbbet megtakarító csapatokat az E.ON értékes nyereményekkel jutalmazza!
Friss hírek folyamatosan: a program közösségi oldalán
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Kislábnyom hírek
420 fa jut minden emberre
Kb. 3 billió fa van ma a Földön egy új, a Yale Egyetem által végzett vizsgálat szerint. Ez még a
korábbi legjobb becslés nyolcszorosa is lehet. A jelenlegi kutatás kifinomult módszertanát a
fejlett eszközök és a többször ellenőrzött felmérések biztosították. Emellett a pontosabb
eredményt az is lehetővé tette, hogy sokkal több, a terepen, talajszintben begyűjtött adatot
használtak.
A kutatók azonban felhívják a figyelmet, hogy ez nem azt jelenti, hogy felfedeztek egy csomó új
fát, és nem is azt, hogy találtak sok új szenet. Ez az új kutatási eredmény nem jó vagy rossz hír
a világnak, csupán előálltak egy új számmal.
Forrás: www.greenfo.hu/hirek/2015/09/04/420-fa-jut-minden-emberre

Ősztől csak takarékos kazánok hozhatók forgalomba az EU-ban
Mostantól nem helyezhető forgalomba az Európai Unióban hagyományos kazán, csak olyan, amely
legalább "B" kategóriás, azaz 86%-os szezonális energiahatékonyságú. A nagyobb háztartási
eszközökről, mint például a hűtőkről már jól ismert, hasonló címke kerül majd a kazánokra,
fűtőkészülékekre és bojlerekre is.
A változás mintegy két és fél millió háztartást érint Magyarországon, amelyekben a készülékek átlag
életkora meghaladja a 18-20 esztendőt. Ezek lecserélése várhatóan 25-35%-os hatékonyságnövekedést
és megtakarítást hozhat. Egy jó hatásfokú, modern kazán azonban akár kétszer vagy háromszor is többe
fog kerülni a hagyományos kazánoknál.
Forrás: http://mehi.hu/hir/%C5%91szt%C5%91l-csak-takar%C3%A9kos-kaz%C3%A1nokhozhat%C3%B3k-forgalomba

Fiatalok perlik az amerikai kormányt a klímaváltozás miatt
Huszonegy 8 és 19 év közötti fiatal ezév augusztusában mérföldkőnek számító pert
indított a szövetségi kormányt ellen amiatt, hogy szerintük a folyamatos fosszilis
üzemanyagégetés sérti alkotmányos jogaikat. A felperesek azzal érvelnek, hogy az
állam évtizedek óta tisztában van vele, hogy a széndioxid-szennyezés globális
felmelegedést és veszélyeket hordozó klímaváltozást okoz, ahogy azt is pontosan
tudták, hogy a fosszilis tüzelőanyagok égetése destabilizálja az éghajlati rendszert,
jelentős károkat okozva a mostani fiatal és a jövő új generációinak számára. Minden
ismeret ellenére azonban a kormány továbbra is engedélyezi, sőt egyenesen
támogatja a fosszilis üzemanyag termelést és fogyasztást.
A fiatal felperesek sérült jogaik között említik többek között az élethez, a
szabadsághoz, a tulajdonhoz való jogot, valamint az egységes védelemhez való
jogot. A panasz tartalmazza, hogyan károsítja a klímaváltozás az egyes felpereseket
most és hogyan fogja a jövőben, ha nem várható hatékony kormányzati intézkedés.
Az eseten dolgozó ügyvédek szerint a gyerekek győzelme jogi szempontból nem
kevésbé lenne fontos, mint az az eset, amikor az egyenlő oktatáshoz való jogot
megalkották.

A klímakutató James Hansen unokájával,
a felperes Sophie Kivlehan-nal
Fotó: Our Children's Trust

Forrás és további információ itt.

Személyiségi jogokat kapott egy új-zélandi folyó
A szigetország harmadik leghosszabb folyója egy hosszúra nyúlt pereskedés után végül megkapta
azokat a jogokat, amelyek egy jogi személyt illetnek. Máshogy fogalmazva a folyó egy vállalathoz
hasonlóan tudja ezután képviselni, vagy inkább képviseltetni érdekeit. A bonyolult jogi procedúrát
egy őslakos közösség kezdeményezte, amely erős kulturális szálakkal kötődik a folyóhoz.
A jogi vita eredménye, hogy a folyó minden érintettje és közössége lehetőséget kap a folyó hosszú
távú jövőjét célzó intézkedések kialakításában, ezáltal a folyó jóllétének biztosításában. Ez az eset
azokra a régi időkre emlékeztet, amikor az emberiség ösztönösen a természet megóvását tartotta
szem előtt mindenféle állami szabályozás, kötelezettség nélkül.
Forrás:
http://www.treehugger.com/environmental-policy/river-new-zealand-granted-legal-rights-person.html
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Kapcsolódó felhívások, rendezvények
Változó Világ
A Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus ökológiai szakosztálya és az MTA Könyvtár és
Információs Központ Agora programja 2015 őszén elindítja a természet és társadalom
változásaival foglalkozó sorozatát. A fórum célja, hogy a világ változásaival foglalkozó, és az
ezek iránt érdeklődő emberek megismerhessék és kicserélhessék gondolataikat. Ezért minden
előadás után lehetőség lesz a hozzászólásokra és a vitára.
Az első öt előadásnak a párizsi „Klímacsúcs” (2015. november 30. és december 11. között) a fő
témája, ezért ennek az előadássorozatnak a címe:
"Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!"
A hétfő esténként elhangzó előadások előtt (1/2 5 és 5 óra között), és után (7 óra és 8 óra között)
ökotudatosan terített asztalok mellett lehetőség lesz a személyes beszélgetésekre.
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest, V. Arany János u. 1.)
Időpontok 2015-ben:
Október 12.
Antal Z. László (MTA TK Szociológia Intézet, tudományos főmunkatárs): Társadalmi normák és a természet határai
Vadovics Edina (GreenDependent Intézet, szakmai vezető): A természet határain belüli élet lehetőségei
November 23.
Faragó Tibor (ELTE-TTK Környezettud. Doktori Iskola oktatója, SZIE c. egyetemi tanára): Nemzetközi klímapolitika: a
párizsi tárgyalások előzményei és kilátásai
December 14.
Lányi András (ELTE TÁTK Humánökológia Szak, ny.egyetemi docens): Ökológia rendszerváltás
ifj. Zlinszky János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docens, a Regionális Környezetvédelmi Központ
munkatársa): Párizs után - karácsony előtt
Minden este a program egy vers felolvasásával kezdődik és egy rövid zenemű meghallgatásával fejeződik be.

Méltányos gyümölcsöt!
Továbbra is növekvő tendenciát mutat a fair trade termékek piaci eladása, és egyre
több ország kapcsolódik be a méltányos kávé, kakaó és banán kereskedelembe. A
fejlődő országok termelői leginkább oktatásra fordítják a bevétel prémium részét.
Nézd meg az infografikát a világpiaci helyzetről, és hogy mit tehet bárki a méltányos
kereskedelem támogatása érdekében!

Méltányos gyümölcsöt! Csatlakozz Te is a nemzetközi petícióhoz!
Ha teheted, vásárolj méltányos kereskedelemből származó, azaz fairtrade termékeket!
Keresd ezeket a termékjeleket:

Listát arról, hogy hol kapható fairtrade kávé, ITT találsz.
Listát arról, hogy hol kapható fairtrade csokoládé, pedig ITT.
Forrás és sok további részlet: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/fair-trade-termelok-termekek-vilagpiac
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Érdemes rápillantani


NÉZNIVALÓ

Antal Z. László: Lehet-e harmónia természet és társadalom között?
Ady, József Attila, Arany János és más költők verseit használja mottóként könyvének fejezeteihez Antal Z. László, aki
szerint a költők (is) segíthetik a klímakoordinátorok, a klímabarát települések képviselőinek munkáját.
Klímaparadoxonok című könyve azokat a feloldhatatlan ellentmondásokat vizsgálja, amelyek megakadályozzák az
éghajlatváltozás kockázatainak a csökkentését. Összefoglalja a „Klímabarát települések” elnevezésű kutatás
eredményeit, bemutatja a magyarországi Klímabarát Települések Szövetségének működését, közzéteszi a Pomáz,
Tatabánya, Pilis és más települések által kezdeményezett klímabarát programokat.
A könyv megrendelhető és bővebb ismertető olvasható itt: http://www.harmattan.hu/konyv_1218.html

Ha én utca volnék…
Néhány pillanatig hunyjuk be szemünket és képzeljük magunk elé az ablakunkból elénk táruló utcánk képét. Töröljük ki a képből a parkoló
autókat és a pöfögő autós forgalmat, az aszfaltréteget cseréljük le gyeptéglákra. Házunk elé helyezzük ki a már megrongálódott, de még
használható székeinket, asztalainkat. Vigyük ki az összes gyerekjátékot, melyekkel életveszélyes a szórakozás zárt térben. Milyen érzés
lenne ilyen környezetbe hazatérni a munkaidő után? Valószínű szomszédaink követnének, hamar benépesedne az autómentes utcakép.
Ezt az elképzelhetetlennek tűnő élethelyzetet valósították meg
Belgiumban, Ghent város 22 utcájában május végén, tíz héten
keresztül, a „Living Street” elnevezésű kezdeményezés keretén belül.
Forrás, sok kép és tanulságok:
http://www.fastcoexist.com/3050299/belgian-streets-got-rid-of-carsand-turned-into-beautiful-parks-this-summer#10

Tapasztalatok egy passzívházban
Hazánk eddigi legnagyobb, százlakásos passzívházába idén januárban költözhettek be az
első bérlők. Az ingatlant ugyanis teljes egészében bérlakásként hasznosítja az építtetőtulajdonos, Budapest XIII. kerületének önkormányzata.
Beköltözés előtt megismertették a lakókkal a lakáshasználattal kapcsolatos tudnivalókat, a
lakás „működésének” alapelveit, szabályait. Ezek alapján kezdhették el a passzív házban az
aktív életet.
A linken található interjúban a passzívház egyik lakója számol be eddigi tapasztalatairól és
észrevételeiről. Mesél a „saját bőrén” megtapasztalt hőmérsékleti viszonyokról, az uralkodó
levegőminőségről és a fény intenzitásáról. Beszámol a lakás költségeiről, a bérleti díjról,
fenntartási költségekről.
A cikk alatti kommentekben várják az olvasók további kérdéseit, észrevételeit!
Az interjú itt olvasható: http://eletszepitok.hu/a-szazlakasos-passzivhazban-lakom-interjuztunk-az-egyik-berlovel/#.VgZDtldfLDf

Ruhatárunk sötétben maradt árnyalatai
Számos díjat tudhat magáénak a Meghna Gupta által rendezett Unravel című rövid dokumentumfilm.
A filmben egy indiai kisváros, Panipat lányai és asszonyai a nyugati országokból
tonnaszám érkező használt és kidobott ruhákat bontják szét fonalnak. Először eltávolítják
a ruhákról a gombokat és cipzárakat, majd színek szerint szétválogatják és darabokra
vágják őket, hogy a gépek ledarálhassák és fonallá tudják alakítani a textilt. A fonalakból
aztán takarók és lepedők készülnek - eladásra a tengerentúlra.
„Talán túl sokba kerül a víz, és nem tudják kimosni a ruhákat, azért küldik inkább ide.”
Ahány színárnyalatnyi ruha, annyi történetet képzelnek maguk elé az újrahasznosításon
dolgozó nők a ruhák egykori tulajdonosairól. Kacajjal mesélnek és cseverészve,
viháncolva tesznek fel elgondolkodtató és elszomorító kérdéseket és szembesítenek
minket azzal a téveszménkkel, hogy szépségünk egy-egy új, frissen bevásárolt
ruhadarabon múlik.
Forrás és további információ: http://aeon.co/video/society/unravel-how-india-recasts-the-clothes-the-west-throws-away/
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Termékek, szolgáltatások

Egészséges élelmiszert kínál mindenkinek egy amerikai non-profit bolt
A Massachusetts állambeli Dorchesterben működik az a Daily Table nevű non-profit élelmiszer-bolt, amely egészen újfajta megközelítésben szolgálja ki a vásárlókat. Termelőktől, szupermarketektől, gyártóktól és más szállítóktól gyűjtik be a rajtuk maradt, vagy éppen csak hogy lejárt
szavatosságú, de jó minőségű élelmiszert és akciósan, jóval az eredeti ár alatt adják tovább a
termékeket az üzletbe látogatóknak. Ezzel két legyet ütnek egy csapásra: egyrészt csökkentik az egész világon komoly gondot okozó – élelmiszerhulladékot, másrészt elérhetővé teszik a jó
minőségű árut mindenki számára.
Ahogy a honlapjukon írják: "Az élelmiszerellátásban dolgozók közül egyre többen vagyunk, akiket
aggaszt a szemétbe kerülő, fogyasztható állapotú élelmiszerek óriás mennyisége, különösen
annak fényében, hogy eközben mennyi ember éhezik vagy fogyaszt egészségtelen ételeket.

Fotó: Daily Table

Szeretnénk megoldást találni a problémára, szeretnénk a szegényebbek számára is elérhetővé tenni a minőségi élelmiszereket, mindezt
úgy, hogy méltóságukban és önbecsülésükben ne sérüljenek. Ha együttműködünk, csökkenteni tudjuk a helytelen étkezési szokások
káros következményeit, és az ételek pazarlásából eredő súlyos környezeti hatásokat.”
Forrás és további információ itt.

Öko sátrak menekülteknek
A jordániai-kanadai építész, tervező és művész, Abeer Seikaly azokra a menekültekre
gondolva alkotta meg a képen látható, meglepő külsejű többfunkciós sátrakat, akik a
háborúk, természeti katasztrófák, és a klímaváltozás miatt hagyták el otthonukat.
Munkája során Seikaly-t a természet és a nomád népek hagyományos életmódja
inspirálták. Olyan sátrat tervezett, amely ellenáll az időjárásnak, erős, mégis könnyű és
könnyen szállítható, gyűjti az esővizet, és képes tárolni a napenergiát is. A sátor falát
alkotó rugalmas kettős réteg télen kizárja a hideget és nem engedi át a nedvességet,
nyáron viszont remek szellőzést biztosít, beengedi a hűvösebb levegőt és kint tartja a
meleget.
Az esővíz a sátor tetején egy tárolóban gyűlik össze, de a sátor oldalain lévő zsebek is tárolnak vizet, ami egy termo-szifon rendszernek
köszönhetően használható például zuhanyzásra. A napenergiát a sátorfalak speciális szövete ejti csapdába, a tárolt energiának
köszönhetően a sátorlakók árammal is el vannak látva.
Forrás és további információ: http://www.1millionwomen.com.au/blog/weaving-home-how-one-woman-can-help-millions-people-globally/

Hawai szigetén régi városi buszokból készül a hajléktalanszállás
Ha a Group 70 International építészeti cég elképzelése megvalósul, a jövőben
Hawai-on nagyjából 70 használaton kívüli buszban szállásolják el a fedél nélkül élő
embereket. A járművek flottákban üzemelnek, és minden busznak más funkció jut
majd: lesz, amelyikben kikapcsolódni lehet, másokban tisztálkodni, aludni stb.
Ami a buszok beltéri kialakítására vonatkozó terveket illeti, az építészek nem
bonyolították túl a kérdést: olyan ötleteket szedtek össze, amelyeket képzetlen
önkéntesek is képesek kivitelezni, és amelyeknek az anyagszükséglete is könnyen
beszerezhető bármely barkácsüzletben.
Az önkénteseket tömörítő LIFT nevű szervezet idén nyáron, a hétvégéken végezte
a munkálatokat, amelyekhez minden szükséges anyagot adományként kaptak.

Forrás, képek és további információ itt.

Méltányos fehérnemű
Az angliai Southhampton-ben található Who Made Your Pants?, azaz „Ki Varrta Az Alsóneműdet?”
elnevezésű angol fehérnemű manufaktúra minőségi, szép, kényelmes női alsóneműket gyárt olyan
vásárlóknak, akik környezetileg és társadalmilag is korrekt termékre vágynak.
A vállalkozást vezető két hölgy által megálmodott alsóneműk a fehérnemű gyárak fel nem használt,
szezon végén kidobásra kerülő maradék anyagaiból, méltányos munkakörülmények között dolgozó női
alkalmazottak munkájával készülnek. A profitot mind visszaforgatják a cégbe, képzéseket szerveznek,
támogatást nyújtanak a náluk dolgozóknak.
Forrás és rendelés: http://www.whomadeyourpants.co.uk/
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Klímaváltozás, menekültek, szociális igazságosság
A szír menekültáradat részben a klímaváltozás számlájára írható, ahogy egy tanulmány arra nemrégiben rámutatott. A polgárháborút
megelőzően az eddig feljegyzett legsúlyosabb aszály sújtotta a térséget, amely hatalmas terméskieséshez, élelmiszerhiányhoz és szír
földművesek tömeges beköltözéséhez vezetett az amúgy is már túlzsúfolt nagyvárosokba. Több más tényező mellett ez is hozzájárult a
polgárháború kirobbanásához, amely több százezer ember életét követelte és milliókat tett földönfutóvá.
Félő azonban, hogy az országok nem kezelik a sürgető problémák kiváltó okait és a jövőben is csupán tüneti kezelést, vagy éppen
továbbra is egymásnak ellentmondó politikákat alkalmaznak. Európának és így Magyarországnak is fel kell ismernie, hogy a
menekültválság kezelése hosszú távon nem képzelhető el egy jóval ambiciózusabb klímapolitika nélkül. Radikális kibocsátás-csökkentésre
van szükség az elkövetkező évtizedekben, amelyre az EU és más fejlett országok által tett vállalások és politikák jelenleg nem elegendőek.
Azonban a hatékony európai klímapolitika nem mehet a szociális igazságosság vagy a szegénység felszámolásának rovására, amikor az
európaiak negyedét veszélyezteti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés (amely majd a lakosság majd felére igaz Bulgáriában, míg
a harmadára Magyarországon, Lettországban és Görögországban), és az európaiak csaknem 40%-a nem tudna fedezni váratlanul
felmerülő költségeket.
Ezért a klímapolitikáknak nem csak ambiciózusnak, hanem társadalmilag igazságosnak is kell lenniük, amely figyelembe veszi a
szegényebbek - és a gazdaság – teherviselő képességét.
Mindezek miatt civil szervezetek európai koalíciója (European Resource Cap Coalition) egy energiakvóta-rendszer bevezetését javasolja
nemzeti és európai szinten, amely képes a gazdaság átalakítására és a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kiváltásra, miközben nem
sodorja veszélybe a szegényebbeket és a gazdaság versenyképességét. A javaslat energiakvóták bevezetését és kereskedelmét, egy
“zöldpiac” kialakítását és egy visszatérülő alap felállítását jelentené.

Forrás: https://europa.eu/eyd2015/hu/ceeweb-biodiversity/posts/migration-climatechange-socialjustice
Kapcsolódó cikkünk a Kislábnyom hírlevél korábbi számában: Köze lehet a Csád-tó zsugorodásának a Boko Haram térnyeréséhez?
Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk:
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Hasznos információk, kapcsolat

Szerkeszti: Vadovics Edina
Közreműködött:
Antal Orsolya, Hajdú Klára, Kiss Veronika, Péter Emőke, és Vadovics Kristóf
Design: Iconica Bt.
Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület
2100 Gödöllő, Éva u. 4.
Tel.: 06-20/334-2889
E-mail: info@greendependent.org
Honlap: www.greendependent.org
A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon
megtalálhatók és onnan letölthetők.
A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani.

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja:

Resource Cap Coalition
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