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Klímamenekültek Európában – 
Az éghajlatváltozás robbantotta 

be a közel-keleti dinamitot 

Ahonnan már nincs visszaút: a klímaváltozás 
okozta rémálmok elkezdődtek (Indiában és 

Pakisztánban több mint 1000 ember meghalt a 
hőhullámok miatt, Washington államban 

emberemlékezet óta először kigyulladt az 
esőerdő, Puerto Ricoban a történelem eddig 

legszigorúbb vízkorlátozása van érvényben...) 

Forradalminak számító véleményt közölt az EU 
Observer az európai zöldek, illetve a szocialisták egy-

egy európai parlamenti képviselőjétől. A közös 
álláspont szerint környezeti és foglalkoztatási 

szempontból is tarthatatlan az a gyakorlat, hogy az 
ipar rövid használat után eldobandó műszaki 

termékeket gyárt. A szabályozásban előnyt kellene 

biztosítani az újrahasználatnak és a javíthatóságnak. 

Munkahelyi energiaközösségek szerveződnek Európa 9 
országában, 180 középületben az energiafogyasztás 

csökkentése és a felhasználás tudatosságának növelése 
érdekében. Magyarországon 20 középület vesz részt, 

többek közt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Eger, 
Kecskemét, Pécel, Budapest 12., 14., és 19. kerületeinek 

önkormányzati épületei 

A Global Climate March minden idők legnagyobb 
megmozdulása volt 2014-ben világszerte a 

klímaváltozás ügyében. Feladatunk nem kevesebb, 
mint ezt az ügyet idén a párizsi klímacsúcs előtt 

még egyszer, széleskörű összefogással 
megingathatatlanul a figyelem középpontjába 

állítani: felvonulás nov. 29-én Budapesten! 

https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
http://energiaklub.hu/hir/klimamenekultek-europaban-%E2%80%93-az-eghajlatvaltozas-robbantotta-be-a-kozel-keleti-dinamitot
http://energiaklub.hu/hir/klimamenekultek-europaban-%E2%80%93-az-eghajlatvaltozas-robbantotta-be-a-kozel-keleti-dinamitot
http://energiaklub.hu/hir/klimamenekultek-europaban-%E2%80%93-az-eghajlatvaltozas-robbantotta-be-a-kozel-keleti-dinamitot
http://www.rollingstone.com/politics/news/the-point-of-no-return-climate-change-nightmares-are-already-here-20150805?page=3
http://www.rollingstone.com/politics/news/the-point-of-no-return-climate-change-nightmares-are-already-here-20150805?page=3
http://nol.hu/gazdasag/uj-helyett-inkabb-ujitsd-fel-1568527
http://nol.hu/gazdasag/uj-helyett-inkabb-ujitsd-fel-1568527
http://nol.hu/gazdasag/uj-helyett-inkabb-ujitsd-fel-1568527
http://www.sporolunk.org/
http://www.sporolunk.org/
https://www.facebook.com/events/757365817740898/
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Méltányos, társadalomtudatos életmód 

A méltányos kereskedelem, azaz fair trade alapelvei ötvözik az emberek társadalmi-gazdasági helyzetének javítását a környezeti és 
kulturális gondoskodással. Olyan alapelvek ezek, amelyekre – az egyéni cselekvés szintjén - a saját életünket is építhetjük. 

10 apró ötlet a méltányosságot követő életmód kialakításához (Jeff Bratz írása nyomán) 

1. Együnk szezonális és helyi termékeket 

Az idénygyümölcs és zöldség több szempontból is környezet- és egészségkímélő. Mindent 
megtudhatunk a szezonális étkezésről és a helyi élelmiszerek fogyasztásának fontosságáról pl. a 
Kislábnyom hírlevél 10. számának Olvasnivaló rovatából. 

2. Ne autózzunk 

A benzin minden, csak nem méltányos kereskedelemből származó termék, különösen napjainkban. 
Próbáljuk megoldani az életünket autó nélkül, de ha nem megy, legalább utazzunk tele kocsival.  

3. Önkénteskedjünk a lakóhelyünkön 

Nem kell külföldre mennünk ahhoz, hogy segíteni tudjunk másokon. A saját 
környezetünkben, szomszédságunkban, településünkön is van bőven tennivaló, akár a 
környezetvédelem, akár a társadalmi problémák terén. 

4. Ültessünk fokhagymát 

Hogy miért? Nem csak azért, mert egészséges és finom, hanem azért is, mert a 
fokhagyma szedése az egyik legmegerőltetőbb fizikai munka a mezőgazdaságban 
dolgozók számára. 

5. Szedd magad – a saját kertedben! 

Aki kertes házban él, ne (csak) füvesítse és dísznövényekkel telepítse be a kertjét - hanem 
termeljen élelmiszert és a díszcserjék helyett ültessen fogyasztható gyümölcsű/termésű bokrokat 
és fákat. Egy kiskert nem csak egészséges élelmiszert biztosít, de a napi rendszeres mozgáshoz 
is hozzásegíti a gazdáját. És mi lehet még a kertészkedésnél is nagyobb élvezet? Természetesen 
a termények szüretelése és elfogyasztása, az egész család aktív részvételével!  

6. Tartósítsunk! 

A szedett terményekből tegyünk el télire. A befőzést is csinálhatjuk a gyerekekkel együtt, akik 
sokat tanulnak a látottakból, plusz így garantáltan jut a téli hónapokra is a saját magunk termelte, 
vegyszermentes gyümölcsökből és zöldségekből. 

7. Kutassunk fel fair trade termékeket és beszerzési helyeket 

Tippeket találunk többek között itt és itt. 

8. Szervezzünk fair trade karácsonyt 

Idén – ha amúgyis szoktunk ilyen jellegű ajándékokat adni - olyan csemegéket keressünk a fa 
alá, amelyeken ott díszeleg a fair trade logó. A csomagocskák mellé akár rövid tájékoztatást is 
mellékelhetünk a csoki/kávé/stb. eredetéről és a méltányos gazdaság fontosságáról. Hazai 
csokibeszerzési forrásokról olvashatunk például itt. Érdemes szétnézni a kézműves 
csokiboltokban és bioboltokban is, szinte mindegyikben találunk fair trade kakaóból készült 
termékeket, illetve teákat, kávékat! 

9. Olvassunk a témában 

Tájékozódjunk és olvasgassunk akár online letölthető kiadványokat is a méltányos 
kereskedelemről, ld. a Védegylet FAIR TRADE kiadványát vagy a méltányos kereskedelem 
alapelveit. 

10. Nézzünk filmet a témában 

Ha nem érünk rá/nincs kedvünk olvasgatni, és inkább a filmeket kedveljük, megnézhetjük például 
Robert Kenner 2008-as Food, Inc. című filmjét az amerikai élelmiszeripar nagyvállalatok uralta 

világáról. Ne legyenek illúzióink: nem csak Amerikában ilyen a helyzet. 

Akit az is érdekel, hogy mi lehet a megoldás, és hogyan szabadulhatunk meg a nagyvállalatoktól 
való függésünktől, az pillantson bele ebbe a kiadványba (Élelem és demokrácia: bevezető az 
élelmiszer-önrendelkezéshez)! 

Forrás: https://globein.com/b/10-tips-fair-trade-living 

http://m.origo.hu/t_mobile/infototo/20150514-rabszolgaktol-es-gurcolo-gyerekektol-jon-a-banan.html
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev10.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/korkep-hazai-fair-trade-piacrol
http://okoszolgalat.hu/lakossagi-szolgaltatasok/mi-az-a-fair-trade-es-miert-jo/
http://betonliget.cafeblog.hu/2014/04/29/fair-trade-csoki/
http://www.vedegylet.hu/doc/FT_kiadvany.pdf
http://okoszolgalat.hu/lakossagi-szolgaltatasok/mi-az-a-fair-trade-es-miert-jo/
http://okoszolgalat.hu/lakossagi-szolgaltatasok/mi-az-a-fair-trade-es-miert-jo/
https://www.youtube.com/watch?v=uMVdrEo5130
http://vedegylet.hu/doc/foodanddemocracy.pdf
https://globein.com/b/10-tips-fair-trade-living
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=89593ac634&e=ee4426166c
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=89593ac634&e=ee4426166c
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=89593ac634&e=ee4426166c
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=89593ac634&e=ee4426166c
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=0a1ca5f63c&e=ee4426166c
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Haladóknak 

Ha valaki ennél is elszántabb és a fentieknél komolyabban veszi a témát, számos Internetes honlapon nézelődhet tanácsért és ötletekért. 
Az alábbiakban ezekből “csemegéztünk”. 

Felelős élelmiszerfogyasztás 

1. Fair trade: termelők, termékek. világpiac – a cikkből a fair 

trade termelés és piac méretéről kapunk pontosabb képet, 
illetve megtudhatjuk, mit tehetünk mi a fair trade kereskedelem 
fennmaradásáért. 

2. A méltányos gazdaság pozitív hatásairól például itt 

olvashatunk 

3. Méltányos gyümölcsöt! – Csatlakozzunk a mezőgazdasági 

termelők kizsákmányolása ellen harcoló nemzetközi petícióhoz! 

4. A Kislábnyom hírlevél 47. számának vezércikkében többek között a hűtőszekrényünk és a globális élelmiszerlánc közti 
kapcsolatról, a 48. szám életmód rovatában a klímabarát, etikus élelmiszerfogyasztás alapelveiről olvashatunk. 

Etikus ruhatár 

A Kislábnyom hírlevél 70. számában, már írtunk tippeket a ruhatár zöldítésére (ld. Kislábnyom tippek - 13 ötlet ruhatárunk zöldítésére), és 
etikusabbá tételére. Kiegészítésként álljon itt további négy hasznos etikus ötlet: 

1. Csak akkor vegyünk meg egy adott ruhadarabot, ha el tudjuk képzelni, hogy legalább 30 alkalommal viselni fogjuk. Ne úgy 

kezeljük a ruháinkat, mint egy eldobható joghurtosdobozt. A „gyors divat” egyre több áldozatot szed és erőforrást emészt fel világszerte. 

2. Vásároljunk több szezonban is hordható, egymással kombinálható ruhákat. A hagyományos tavaszi/nyári/őszi/téli nemzetközi 

divathetek csak a show-ról szólnak, lassítsunk a divatvilág pörgésén! (ld. még: Kislábnyom hírlevél 60. száma – Érdekes honlapok, 
néznivalók, termékek rovat/Többfunkciós ruhadarabok) 

3. Méregtelenítsük a ruhatárunkat -  A ruhaipar a világ második legszennyezőbb iparága közvetlenül az olaj után. Az azo- vagyis 

kátrányfestékek még mindig a leggyakrabban használt szintetikus festékek, pedig nagyrészük mérgező. A Greenpeace detox 
programjában eddig a világmárkák 10%-a kötelezte el magát a mérgező anyagok mellőzése mellett. 

4. Csatlakozzunk a divat forradalmához -  Legyünk mi a változás, amit látni szeretnénk a ruhásszekrényben! A cselekvésre buzdító 

Fashionrevolution.org nemzetközi csapata minden év április 24-én megszervezi az ipar környezeti-társadalmi reformját célzó 
Divatforradalom Napját. 

Forrás: http://www.theguardian.com/fashion/2015/may/17/five-ways-to-build-an-ethical-wardrobe?CMP=share_btn_fb 

Hogyan neveljünk szociálisan érzékeny gyermeket 

Gyermekünk gondoskodó, másokkal törődő oldalát nem is olyan nehéz előcsalogatni, mint azt elsőre gondolnánk. Kicsi utánagondolással 
könnyen kitalálhatjuk, hogy hogyan tudunk mások iránti érzékenységet fejlesztő pillanatokat csempészni a gyerekek életébe. 

Mindennapi tevékenységek, amelyekkel növelhetjük gyermekünk társadalmi érzékenységét és empátiáját: 

1. Válogassunk együtt, és adományozzunk kinőtt, jó minőségű ruhát jótékonysági szervezeteknek. 

2. Újrahasznosítás otthon – az egyik legkönnyebben kivitelezhető környezetkímélő tevékenység. 

3. Főzzünk rokonoknak, ismerősöknek, akikről tudjuk, hogy segítségre szorulnak (betegek stb.). 

4. Napi egy bók – Tanítsuk meg gyermekünkek, mekkora ereje van a pozitív szavaknak — 

kedveskedjünk a családtagoknak vagy akár az utcán szembejövő idegeneknek is. 

5. Osszuk meg a pozitív híreket – Mert nem csak rossz hírek vannak! És a legtöbb jó hír másokkal 

törődő emberekről szól. 

6. A szülinapi buli meghívottjaitól ne ajándékot kérjünk, hanem egy jó ügy adománnyal való 
támogatását. 

7. Adományozzunk könyvet könyvtáraknak, kórházak gyermekosztályának, gyermekotthonoknak. 

8. Keressünk levelezőtársakat a világ más országaiból, ezzel is tágítva gyermekünk látókörét. 

9. Kapcsoljuk le a villanyt - legyen fontos a családban az energiával való takarékosság. 

10. Utazzunk, hogy minél többet tudjunk a minket körülvevő világról. Nem kell világkörüli útra gondolni, 

országon belül is van bőven tapasztalnivaló. 

11. Meséljünk – esti mesének olyan emberekről szóló történeteket keressünk, akik sokat tettek a világért és embertársaikért. 

Nem is olyan nehéz, ugye?  Ne feledjük: a társadalom sokkal jobb lesz, ha gyermekeink szociálisan érzékeny felnőttekké válnak. Az 
egyszerű, hétköznapi értékek átadásával arra tanítjuk őket, hogy mindannyiunk felelőssége jobbá tenni a világot. 

Forrás: http://www.sheknows.com/parenting/articles/1066893/ideas-for-raising-a-socially-conscious-kid 

"A kerttől a konyháig - a tudatos szakács könyve" 

Tájfajták, elfeledett őshonos zöldségfajták, 
vadon termő növények, fair trade alapanyagok 
– ezekből válogat a Védegylet Tudatos szakács 
könyve, melynek receptjeit régi gyümölcsfajták 
megmentői, termelői piacok rajongói, közösségi 
kertészkedők, fair trade szakemberek, vásárlói 
közösségek tagjai és még sokan mások 
gyűjtötték és írták. 

A tudatos szakácskönyv elérhető és letölthető innen. 

Kép forrása: 
archive.constantcontact.com 

Kép forrása: expertbeacon.com 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/fair-trade-termelok-termekek-vilagpiac
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/javult-eletszinvonal-ecuadori-fair-trade-banantermeloknel
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/meltanyos-gyumolcsot-csatlakozz-te-nemzetkozi-peticiohoz
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/47.kislabnyom_hirlevel_2012dec20.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/48.kislabnyom_hirlevel_2013jan31_0.pdf
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/70.kislabnyom_hirlevel_vievf_2szam_2015febr.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/60.kislabnyom_hirlevel_2014marc31.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk/?ea.tracking.id=gpi
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk/?ea.tracking.id=gpi
http://fashionrevolution.org/
http://www.theguardian.com/fashion/2015/may/17/five-ways-to-build-an-ethical-wardrobe?CMP=share_btn_fb
http://www.sheknows.com/parenting/articles/1066893/ideas-for-raising-a-socially-conscious-kid
http://vedegylet.hu/doc/szakacskonyv_2-47.pdf
http://archive.constantcontact.com/fs091/1103450299546/archive/1108898808061.html
https://expertbeacon.com/parents-can-help-kids-make-difference-lives-others
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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 

http://www.energiakozossegek.hu/hu/eon-energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek
http://www.energiakozossegek.hu/files/E_ON_Energiakozossegek_koordinator_felhivas_2015.docx
http://www.energiakozossegek.hu/
mailto:info@energiakozossegek.hu
https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220
https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220
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Kislábnyom hírek 
 

  

Lehetséges és szükséges uniós forrásokból a magyar otthonok 
rezsicsökkentő felújítása 

A Magyar Energiahatékonysági Intézet megdöbbenéssel fogadta a Miniszterelnökség azon nyilatkozatát, mely 
szerint az „Európai Unió irányelvei és vonatkozó szabályai nem teszik lehetővé az uniós források magáncélú 
felhasználását.”  

A 2014-2020-as programozás időszakban nemcsak lehetővé vált lakossági energiahatékonysági beruházások 
uniós forrásokból való támogatása, hanem 2014 évi országspecifikus ajánlásában a Bizottság kifejezetten 

felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar „háztartások energiaintenzitása jelenleg uniós szinten a legmagasabbak 
közé tartozik, annak javítására különösen a lakóépületek tekintetében lenne lehetőség”. Ajánlásában pedig arra 
biztatta Magyarországot, hogy „tegyen intézkedéseket az energiahatékonyság javítása érdekében, különösen a 
lakóépületek tekintetében”. 

A Portfolio október elsejei konferenciáján Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője bejelentette, hogy a 2014-2020-as ciklusban nem lesz 
EU-támogatás lakossági energiahatékonysági pályázatokra, amelyet rögtön utána megdöbbenéssel fogadott a szakma, utána öt szervezet 
nyílt levelet írt.  

Az igaz, hogy az Európai Bizottság nem adhatja oda a pénzt közvetlenül egy magánszemélynek a családi ház energetikai 
korszerűsítésére, de egy energiahatékonysági alapnak igenis odaadhatja, így tehát Brüsszel egyáltalán nem akadálya annak, hogy a 
lakossági épületenergetikai pályázatok megjelenjenek Magyarországon - hangsúlyozta Brüsszelben az Európai Bizottság egyik 
névtelenséget kérő szakértője a Portfolio-nak. A forrás leszögezte: ha egyáltalán nem kerülnek sorra az ilyen korszerűsítések 
Magyarországon, akkor azzal megsértenénk az Operatív Programban tett vállalásunkat, igaz Brüsszel ezért nem tudna pénzügyi szankciót 
kivetni ránk.  

Hollandia után Pakisztán Legfelsőbb Bírósága is a klíma védelmére kelt 
A klímaváltozás által a világ egyik leginkább sújtott országában, Pakisztánban, kisebb 
forradalom zajlott a klímaigazságosság terén, jelentette a Le Monde. A Lahore-i Legfel-
sőbb Bíróság elrendelte egy „klíma tanács” felállítását, amely azt a feladatot kapta, hogy 
betartassa az állam által vállalt környezetvédelmi kötelezettségeket. 

A kezdeményezés egy gazdától indult, aki azért perelte be Pakisztán klímaváltozással 
foglalkozó miniszterét, mert szerinte nem tesz semmit a probléma kezeléséért, és ezzel az 
emberek alapvető jogait sérti. Pakisztánban halálos áradások pusztítanak immár harmadik 
éve, de gondot okoz az emelkedő hőmérséklet is, amely növeli a szárazság esélyét, és a 
rövidülő monszun évszak egyre hevesebb esőzései is veszélyeztetik a lakosság felének 
megélhetését adó mezőgazdasági termelést. 

Forrás és további információ: http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/07/pakistan-high-court-comes-to-defence-of-climate 

 

A világ klímafogadalmai jelentősek – de még mindig nem elegendőek! 
Négy hét van még a párizsi klímacsúcsig, de máris vannak jelentősnek mondható eredmények: a világ üvegházgázainak közel 90%-át 
kibocsátó 149 ország már közzétette a saját, az elkövetkező 10-15 évre vonatkozó kibocsátáscsökkentő klímatervét, ami jóval több ország, 
mint amennyit akár a legoptimistább megfigyelők is vártak. Azaz nagyon úgy tűnik, hogy végre szinte az egész világ elkötelezi magát a 
cselekvés mellett. A tervekben szereplő számok ismeretében azonban ez még mindig nem lesz elég. 

Az elemzők szerint a klímatervek vállalásai ugyanis nem lennének elegendőek a globális hőmérsékletemelkedés 2C-os maximalizálásá-
hoz. A tervek együtt nagyjából 12-13 Gigatonna üvegházgázzal csökkentenék a kibocsátások éves mennyiségét, de ez csak fele annak, 

amekkora csökkentésre szükség lenne. Ezzel az adattal kb. 3C-os melegedésre lehetne számítani, ami sokkal jobb, mint a korábban 

jósolt 4-5C, de nem elegendő a katasztrofális következmények elkerüléséhez. 

“Stop TTIP” aktivisták 3 millió aláírást gyűjtöttek 
Október 7-én az EU-USA szabadkereskedelmi egyezményt ellenző aktivisták több, mint 3 millió, a 
tárgyalások beszüntetését támogató aláírást nyújtottak át szimbolikusan az Európai Bizottság 
tisztviselőinek. 

A „Stop TTIP” kampány szervezői egy év alattt 23 tagállamban 500 szervezet segítségével gyűjtötték 
az összesen 3 263 920 aláírást, ami háromszorosa az Európai Polgári Kezdeményezéshez 
(European Citizen’s Initiative, ECI) szükséges 1 millió kérelmezőnek, és az előírt minimum 7 különbö-

ző tagállamot is teljesítették, azaz minden megvan az ECI elindításához.  

Forrás és további információ: https://euobserver.com/institutional/130587  
Bővebben a TIPP-ről: Kislábnyom hírlevél 72. szám, utolsó rovat 

Források és további információk itt és itt. 

Forrás és további információ itt. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_hungary_hu.pdf
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/10/03/apres-les-pays-bas-la-justice-pakistanaise-vole-au-secours-du-climat_4782040_1652612.html
http://www.theguardian.com/world/2011/jan/27/pakistan-flood-crisis-african-famines
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/oct/16/which-countries-are-doing-the-most-to-stop-dangerous-global-warming
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/72.kislabnyom_hirlevel_vievf_4szam_2015apr.pdf
http://mehi.hu/hir/lehets%C3%A9ges-%C3%A9s-sz%C3%BCks%C3%A9ges-uni%C3%B3s-forr%C3%A1sokb%C3%B3l-a-magyar-otthonok-rezsics%C3%B6kkent%C5%91-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa
http://mehi.hu/hir/megs%C3%A9rten%C3%A9-magyarorsz%C3%A1g-a-br%C3%BCsszellel-k%C3%B6t%C3%B6tt-meg%C3%A1llapod%C3%A1st
http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/16/worlds-climate-pledges-impressive-but-still-not-enough
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Érdemes rápillantani 
 

  

 

Klíma-alku Párizsban  
Idén novemberben Párizsban közel kétszáz ország igyekszik egy újabb, nemzetközi klímaváltozást mérséklő alkuban megegyezni.  Az új  
megállapodás mind fejlett, mind pedig fejlődő országokra érvényes lesz, hisz utóbbiak az utóbbi évekhez hasonlóan sok széndoixid 
kibocsátással tudnak csak tovább fejlődni.  

Már 140 ország benyújtotta az ENSZ-nek egyéni vállalásait, melyek szerint mind az USA, mind az EU 
ambíciózus a csökkentést illetően. De mindez elvárható, hiszen ez a két régió felelős az 1850 és 2012 közötti 
időszak karbonkibocsátásnak feléért. A kibocsátás-trendek, azonban az elmúlt években jelentősen 
megváltoztak. 2006-ban Kína elvette az USA-tól a legnagyobb kibocsátó címet. Mindez ellenére Kínának a 
vállalása nem fog sok karbon csökkenést eredményezni. Másrészről viszont egy átlag amerikai 
szénkibocsátása az ambiciózusnak tűnő amerikai vállalás ellenére is meghaladja majd egy fejlett ázsiai 
országból származóét.   

Az egyik optimista forgatókönyv az, ha az EU javaslatát elfogadják és kiskapuk, kibúvók nélkül megvalósítják. Ebben az esetben a kritikus 
2 Celsius fok növekedésen belül marad a Föld átlagos hőmérsékletváltozás. Egy másik pozítiv jel az, hogy a fejlődő országok közül Brazília 
elsőként tűzött ki abszolút csökkenő, nem a GDP-hez viszonyított kibocsátási célt maga elé. Az őserdők országa, azonban kevésbé pozítiv 
a területén zajló erdőírtásokat illetően.   

Forrás és további információ:  

www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/oct/16/which-countries-are-doing-the-most-to-stop-dangerous-global-warming 
 

Bután, 100% bio 
A Himalája lábánál húzódó, összesen 700 000 lakosú kis ország 2011-ben célul tűzte ki, 
hogy mezőgazdasága 2020-ra csak organikus termékeket állít elő. Bután az az ország, 
amely 1971 óta nem fogadja el a GDP-t mint a nemzeti fejlődés mutatószámát, helyette a 
nemzeti boldogság indexet használja (ld. korábbi cikkünket a Kislábnyom hírlevél 49. 
számában). A butániak azonban nem csupán az emberre vonatkozó boldogságot mérik 
nemzeti indexükkel, hanem az embert körülvevő természet jó, kiegyensúlyozott állapotát is. 

Ennek a szemléletmódnak szerves része a 100% bio célkitűzés is, amely szinte mindenkit 
közvetlenül érint, hisz Bután lakosságának nagy része farmer.   

Az átállás első lépését az ún. költséghatékony mezőgazdaság jelentette, amelyben az állati 
ürüléket kezdték összegyűjteni és műtrágya helyett használni. Ez jól szemléltette, hogy az 
organikus gazdasághoz minden szükséges erőforrás a gazdaságon belül előteremthető.  

A kezdeményezés sikerességét pedig jól jelzi, hogy az ország mezőgazdasági termelékenysége már három százalékkal nőtt a célkitűzés 
kihirdetése óta. 

Forrás: thinkprogress.org/climate/2015/10/11/3710618/bhutan-organic-united-states-transition/ 

 

Dánia, 100% bio 
Az ázsiai példán túl közelebb is találhatunk olyan országot, amely céljai szerint csak 
organikus mezőgazdasági terméket fog előállítani. Ez Dánia terve, amelyre 53 millió 
eurót kíván fordítani.  

A dán biogazdaság  az elmúlt nyolc évben kétszeresére duzzadt,  elérve az ország 
egész élelmiszerköltségvetésének nyolc százalékát.  Egy másik rekord nemzetközi 
összehasonlításban az, hogy a közel 25 éves nemzeti biomárkát az ország 
lakosságának 97%-a ismeri.  

A cél elérése érdekében a dán kormányzat mind a kereslet, mind pedig a kínálat oldalát 
támogatja. Nem csak kormány tulajdonban lévő földeken termelnek majd biotermékeket, 
hanem kormányzati támogatásban részesülnek azok a gazdák is, akik készek a 
változtatásra.  

A kereslet oldálan pedig első körben a közétkeztetést teszik teljesen fenntarthatóvá, emellett kisiskolások, tinédzserek szemléletét 
igyekeznek környezettudatosabbá tenni. 

Forrás és további információ: https://www.finedininglovers.com/stories/organic-food-denmark-plan/ 

 
 

NÉZNIVALÓ 

 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/49.kislabnyom_hirlevel_2013febr28.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/49.kislabnyom_hirlevel_2013febr28.pdf
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Termékek, szolgáltatások 
 

  

Zöld Matek: Környezetvédelmi összefüggések a számok nyelvén 
Egyedi és érdekes módszerrel ötvözi Burgman Nóra, anyuka és közgazdász, a matek és a környezetvédelem 
szakterületét. Az általa létrehozott  Zöld Matek honlapon óvodások és iskolások számára  olyan számolási 
feladatokat és gyakorlatokat közöl, melyek az élet valós problémáira adnak választ, számszerűsítik a 
környezetvédelmi összefüggéseket. A gyerekek számok segítségével érthetik meg  a környezettudatos életmód 
fontosságát vagy a felelősségteljesebb fogyasztás hosszútávú előnyeit . 

A folyamatosan frissülő feladatlapok aktuális és szezonális témákra keresnek választ. Akár szülőként, akár pedagógusként könnyen 
kikeresthetjük a gyerek életkori sajátosságainak megfelelő feladatlapot. Az összeállított kérdések, fejtörők legfontosabb tulajdonsága, hogy 
játékosan élvezhetőek még a matektól viszolygó nebulók által is! 

Az ingyenesen letölthető feladatlapokon kívül megvásárolható a 100 feladatlap ovisoknak kiadvány és a Középiskolai felvételire felkészítő 
20 hetes levelező tréning. 

Ára: A letölthető ovis feladatgyűjtemény: 1300Ft, a 20 hetes levelező tréning egy évfolyam számára: 5500Ft. 
Az ingyenes feladatok letölthetők innen:  http://zoldmatek.hu/letoltheto-feladatok/ 

Forrás: http://zoldmatek.hu/ és http://recity.hu/csemete/293-matek-ami-kornyezettudatossagra-nevel 

Szimbiózis: egyiknek hasztalan hulladék, másiknak keresett kincs 

Újfajta környezetbarát üzleti modellt használ a bécsi köztisztasági vállalat által működtetett 
48er Tandler nevű bolt, amely ócskapiac, turkáló, régiségkereskedés, bolhapiac egyszerre. 

Olcsón vásárolhatunk vintage bútordarabokat, alig használt és kinőtt gyerekcuccokat, 
egyedi kristálypoharat, megunt hangszert, antikvár irodalmi remekművet, talán még „földre 
hullott lyukas felhőt” és „gyerekektől tintafröccsöt”  is (Kassák Lajos: Az ószeres dala). 

Az eladásra szánt termékek nagy részét lomtalanítási akciók keretén belül szedik össze 
vagy a hulladékszigeteken elhelyezett „48-er Tandler Box” konténerekbe gyűjtik, a többi a 
talált tárgyak közül keres új gazdát. Az eladásból származó bevételt jótékony akciókra 
fordítják. 

Ára: csalogatóan olcsó 
Megrendelhető/vásárolható: https://48ertandler.wien.gv.at/site/kontakt/ 

Forrás és további információ: http://becsifekete.blog.hu/2015/10/16/kukasok_boltja és https://48ertandler.wien.gv.at/site/ 

Mit rejteget a márkás sportcipőnk ára?  
Fájdalmas a felismerés, hogy miből áll össze a körültekintően kiválasztott edzőcipőnk ára  a 
német Test fogyasztóvédelmi magazin által összegyűjtött adatok alapján. A magazin a Nike, az 
Adidas, a Salamon és más ismert gyártók termelési folyamatát vizsgálta különböző szempontok 
alapján.  

Az embertelen munkakörülmények, megalázó bérezési rendszer, átláthatatlan beszállítói 
folyamat jellemzi összefoglalva a gyártási procedúrát. És mindennek kiindulópontja a 
megalapozott piaci kereslet, a márkabolond, fogyasztásraéhes vásárló. 

Forrás és további információ: 

http://divany.hu/tejbenvajban/2015/10/04/3800_forintbol_keszul_a_37_ezres_cipo/ és 
http://www.saubere-kleidung.de/ 

Fenntartható textilipari anyagok listája 
Az angol nyelvű oldalon a tengeri algától az ananászlevélen át a gombafonalakig sok 

meglepő és érdekes, organikus vagy éppen újrahasznosított dolgot találunk…  
 
 

 

 

 

 

 

Piñatex™: környezetbarát „bőr” 
az ananászlevél rostjaiból 

Lámpabúra MYX-ből (laskagomba 
fonalaiból és kenderrostokból) 

Szőnyeg ECONYL-ből, azaz 
újrahasznosított műanyagból 

http://zoldmatek.hu/
http://zoldmatek.hu/100-feladatlap-ovisoknak/
http://zoldmatek.hu/kozepiskolai-felvetelire-keszulunk/
http://zoldmatek.hu/
http://recity.hu/csemete/293-matek-ami-kornyezettudatossagra-nevel
https://48ertandler.wien.gv.at/site/
https://48ertandler.wien.gv.at/site/kontakt/
http://becsifekete.blog.hu/2015/10/16/kukasok_boltja
https://48ertandler.wien.gv.at/site/
http://divany.hu/tejbenvajban/2015/10/04/3800_forintbol_keszul_a_37_ezres_cipo/
http://www.saubere-kleidung.de/
http://www.strawberryearth.com/blog/1475/sustainable-material-guide
http://www.ananas-anam.com/pinatex/
http://www.jonasedvard.dk/
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 
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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. 
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