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Boldog Új Évet! Kisebb lábnyommal?!  

Van a kislábnyomnak minimum és maximum mérete? 

Boldog Új Évet kívánunk első idei számunkkal minden Olvasónknak! 

Sokan kezdik az  új évet különboző vállalásokkal, 

elhatározásokkal, fogadalmakkal... Néhányan talán pont 

azt határozzák el, hogy 2017-ben igyekeznek tovább 

csökkenteni ökológiai, és ezzel együtt karbon-

lábnyomukat. Felmerül azonban a kérdés, hogy hová, 

meddig csökkentsük? És vajon mindenkinek kell 

csökkentenie? 

Vannak olyanok, akik már kislábnyomon élnek, azaz 

életmódjuk energia- és erőforrás-felhasználása, valamint 

a keletkező hulladékok és szennyezések nem lépik túl a Föld ökológiai korlátait vagy biokapacitását. 

Köztük vannak olyanok, akik tudnak is erről, saját maguk, tudatosan igyekeztek, hogy ide elérjenek. 

A világ "gazdag" országaiban nem könnyű ezt megvalósítani, de lehetséges. Írtunk ilyen emberekről, 

családokról a Kislábnyom hírlevél korábbi számaiban (pl. itt, 2. old.), inspiráló példát állítanak elénk. 

Mások nem tudnak róla, hogy kislábnyomon élnek, és 

valószínűleg nem úgy gondolnak életükre, hogy az zöld és 

fenntartható lábnyomú lenne. Sokan manapság 

kényszerből élnek így, és attól függetlenül, hogy 

életmódjuk környezeti hatásai nem lépi át az ökológiai 

korlátokat, nem minden szempontból zöldek, de ami az ő 

esetükben ennél sokkal fontosabb, sok szempontból 

nélkülöznek is. Nem jut nekik elég erőforrás ahhoz, hogy 

alapvető szükségleteiket kielégítsék és méltóságteljes 

életet éljenek.  

Több szó esik manapság arról, hogy csökkentenünk kell lábnyomunkat, fogyasztásunkat, káros 

környezeti hatásunkat. Azaz több szó esik a maximumról, arról a lábnyom értékről, amit nem 

szabadna túllépnünk, mert az emberiség erősen feszegeti ökológiai korlátait. A gazdag 

országokban, így Magyarországon is, többen vagyunk azok, akik túl nagy lábnyomon élünk. 

De vannak sokan, akiknek növelniük kellene lábnyomukat, szükség van arra is, hogy a minimum 

lábnyomot meghatározzuk. Azaz azt, hogy mennyi erőforrás szükséges ahhoz, hogy méltóságteljes 

életet élhessünk. Olyat, amiben nem éhezünk, nem fázunk, tanulhatunk, jól-létben élhetünk, de úgy, 

hogy közben zöldek is vagyunk, komolyan zöldek, olyan zöldek, akik nem lépik túl ökológiai 

korlátaikat. Olyat, amiben úgy élünk, hogy másoknak, a jövő generációknak, sőt, a természetnek, 

növényeknek, állatoknak is maradjon. 

Ehhez van, akinek csökkentenie kell lábnyomán, van, akinek 

növelnie. Van, akinek meg megtartania azt, ahová már elért. 

Kihívás, mert nincs egységes recept. Nincs ellenőrző lista, 

amin mindenkinek végig kell haladnia. Vagyis van, de csak 

nagyon általános alapelveket tartalmaz (pl. itt). Ez kihívás, de 

egyben szerencse is, mert nagyon sokféle úton-módon 

lehetünk kislábnyomosak! 

Fontos az is, hogy szinte mindenkinek az élete - még ha nem 

is tud róla vagy nem úgy tekint egyelőre rá - tartalmaz 

kislábnyomos, zöld, mások által követendő elemeket. Ezeknek 

a felfedezésével és megtartásával érdemes kezdeni, akár 

"szegények", akár "gazdagok" vagyunk. Aztán van,  

amelyikünknek radikálisabb változtatást kell hoznunk, mert borzasztóan nagylábon élünk, van 

amelyikünknek kisebbet, és van olyan is, hogy túl kicsi a lábnyomunk... 

Reméljük, idén is tudunk a változáshoz inspirációt, segítséget, támogatást nyújtani!  

A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata 

Tényleg lehet zöld, aki 

szegény, vagy ez csak a jobb 

módúak kiváltsága? Mit 

gondolnak erről?  

Kíváncsiak vagyunk mindenki 

véleményére, 

gondolatébresztőként ld. még 

"Igazságosság ökológiai 

korlátok közt" rovatunkat is! 

Biobrikett készítés, Igazgyöngy Alapítvány 
(bővebben ld. itt, 6. old.) 

Kiút a szegénységből: bio konyhakert, SCAD 
(bővebben ld. itt, 7. old.) 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/44.kislabnyom_hirlevel_2012szept30_final.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_hogyan_csokkentsuk_okolabnyomunk_2013okt24_0.pdf
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/82.kislabnyom_hirlevel_viievf_2szam_2016feb.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/39.kislabnyom_hirlevel_2012maj16.pdf
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Kislábnyomos életmód 
 

  

A bolygó őrzői: 10 környezetvédő nő, akiket érdemes megismerni 
Úttörő munkát végző főemlőskutatóktól a mélytengeri felfedezőkön át az eltökélt aktivistákig, az alábbi tíz hölgy mindegyike tett azért, hogy 
megváltozzon a világról alkotott képünk, és átgondoljuk a bolygó védelmében játszott szerepünket is! Megmutatták, hogy hatással vagyunk 
a Föld állapotára, a legkisebb hétköznapi döntéseinkkel éppúgy, mint a nemzetközi politika színterén - mindannyian tudunk változást elérni. 

 

Kate Sessions (1857-1940) 

A környezetbarát életmód nem csak a természetes élőhelyek védelmét jelenti, hanem azt is, hogy a kis- és 
nagyvárosokban megpróbálunk zöld tereket létrehozni – ezt vallotta Kate Sessions, aki gyermekkora nagy részét 
Észak-Kalifornia égig érő fái között töltötte. 1881-ben ő volt az első nő, aki természettudományokból diplomázott 
a Kaliforniai Egyetemen, majd nem sokkal ezután a száraz klímájú San Diego-ba költözött, ahol akkoriban 
lényegében nem volt növényzet. Kertészeti karrierjét Kate 1885-ben kezdte egy óvoda kertjének kialakításával, 
majd bérelt a várostól 30 hold földet a Városi Parkban (ma Balboa Park), amit azzal a feltétellel kapott meg, hogy 
egy év alatt 100 fát ültet a csupasz területre, és 300 további fát San Diego egyéb részein. Az általa létrehozott 
kertek és parkok ma is megtalálhatóak a városban, és Sessions-t a “Balboa Park Anyja”-ként emlegetik. 

 

Marjory Stoneman Douglas (1890-1998) 

Amikor a fiatal Marjory Stoneman Douglas Miami-ba költözött, az Everglades lápot értéktelen mocsárnak 
tartották. De a kezdő újságíró mást látott benne: egy élettől nyüzsgő, védelemre szoruló ökoszisztémát, amely 
Florida tiszta vizének jelentős részét biztosította. "Nincs még egy Everglades láp a világon" – írta az 1947-ben 
megjelent The Everglades: River of Grass című könyvében (Everglades: A fűfolyó), amelyet a közvéleményre 
gyakorolt hatása miatt Rachel Carson Néma tavasz –ával szoktak egy lapon említeni. Folyamatos 

kampányolása nélkül az Everglades láp valószínűleg örökre eltűnt volna, nagy részét így is lecsapolták vagy 
szennyezték. "Marjory nem csak a környezetvédő mozgalom úttörője volt, hanem próféta, aki igyekezett 
rávenni mindannyiunkat, hogy mentsük meg a környezetünket a gyermekeink és unokáink számára." – mondta 
róla Lawton Chiles, Florida kormányzója. 

 

Rachel Carson (1907-1964) 

Az amerikai tengerbiológus Rachel Carson Néma tavasz (Silent spring) című könyve, nem csak a rovarirtó 
szerek meggondolatlan használatára hívta fel a figyelmet, hanem a modern kor környezetvédelmi mozgalmát is 
elindította. Carson karrierjét az Amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálatnál kezdte, de miután az óceán 
élővilágáról szóló cikkei és könyvei rendívül népszerűek lettek, a tudományos írásnak szentelte életét. 1962-
ben, a Néma tavasz megjelenése idején Carson már mellrákkal küzdött, betegségére nem hatottak a kezelések 
- ennek ellenére Carson tartotta magát az őt keményen kritizáló vegyipar támadásával szemben. Könyve a 
halála után is segített fenntartani a közvélemény érzékenységét a környezetvédelem és közegészségügy iránt. 
Többek között ennek is köszönhető, hogy néhány év elteltével a Nixon-kormányzat létrehozta a 
Környezetvédelmi Ügynökséget (EPA). A Néma tavasz sokak szerint a 20. század egyik legbefolyásosabb 
műve.  

 

Dian Fossey (1932-1985) 

Dian Fossey úttörőnek számított azzal, hogy biológusként és nőként elindult gorillákat tanulmányozni 
Ruandába. Az amerikai főemlőskutatónak elsőként sikerült közel kerülnie a vadon élő gorillákhoz úgy, hogy 
utánozta a viselkedésüket. Megfigyelte és leírta a gorillák viselkedésének új aspektusait, de munkája közben 
azt is első kézből látta, hogy milyen brutális következményekkel jár a gorillákra nézve az orvvadászat. Miután 
kedvenc gorilláját Digitet megölték, Fossey létrehozta a Digit Alapítványt, hogy támogassa az orvvadászat 
elleni harcot. Fossey és kollégái jelentős energiát fordítottak az orvvadászat megakadályozására – őrjáratokat 
szerveztek, csapdákat tettek tönkre, nyomást gyakoroltak a helyi hatóságokra, hogy hozzanak orvvadászatot 
tiltó törvényeket, és segítettek az orvvadászok letartóztatásában is. 1985 decemberében Fossey-t 
meggyilkolták erdei kunyhójában a Virunga-hegységben. Bár az ügyet sosem derítették fel, feltételezhető, 
hogy egy orvvadász ölte meg megalkuvást nem tűrő orvvadászat ellenessége miatt. Fossey öröksége páratlan 
– egyrészt a tudás, amit felhalmozott e korábban alig értett állatfajról, másrészt az inspiráció, ami a mai napig 
sokakat késztet arra, hogy csatlakozzon a hegyi gorillák megmentéséért vívott harchoz. Munkáját a Dian 
Fossey Gorilla Alapítvány viszi tovább. 

  

http://www.balboapark.org/in-the-park/Gardens
http://www.amazon.com/dp/1561643947/?tag=amigi1-20
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rachel_Louise_Carson#N.C3.A9ma_Tavasz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rachel_Louise_Carson
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rachel_Louise_Carson#N.C3.A9ma_Tavasz
http://www.gorillas.org/our_story
https://gorillafund.org/
https://gorillafund.org/
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Kislábnyomos életmód: A bolygó őrzői 
  

   
Jane Goodall (szül.: 1934) 

Amikor Jane Goodall elindult kutatói pályáján, a női tudósokat még gyakran túl törékenynek és emocionálisnak 
tartották a terepmunkához – ő azonban bebizonyította, hogy alaptalan ez a feltevés. A brit főemlőskutatót a világ 
elsőszámú csimpánzszakértőjeként tartják számon, 55 éve tanulmányozza a vadon élő csimpánzokat a tanzániai 
Gombe Nemzeti Parkban. Goodall ugyanakkor az állatjóléti és fajmegőrzési ügyek elkötelezett szószólója és 
aktivistája is. Jelentős felfedezése, mely szerint a csimpánzok készítenek és használnak is szerszámokat, 
megkérdőjelezte azt a régóta fennálló elképzelést, hogy az állatok teljesen különböznek az emberektől. A Jane 
Goodall Intézet a világ minden táján dolgozik azért, hogy az emberek jobban megértsék, hogyan tudunk segíteni 
az emberiségen úgy, hogy közben a természetre is vigyázunk. 

Sylvia Earle (szül.: 1935) 

Az amerikai tengerbiológust és oceanográfust, aki a Time Magazine első „A Bolygó Hőse” címét kapta 1998-ban, 
a rajongói Tokhal Generálisként ismerik  

Sylvia Earle búvárruhás merülésben még mélységrekordot is felállított a nők között, és segített kutató 
tengeralattjárók tervezésében is, mégis leginkább arról ismert, hogy fáradhatatlanul kampányol az óceánok 
megmentéséért. 2009-ben egy TED díjból létrehozta a Mission Blue (Kék Küldetés) elnevezésű non-profit 
szervezetet, amely azon dolgozik, hogy védett tengeri rezervátumokat hozzon létre szerte a világon. Earle 
ugyanakkor sikerlistás szerző is, aki tudatosságnövelő írásaival igyekszik felhívni a figyelmet az általa a „bolygó 
kék szívének” tartott óceánok ökológiai fontosságára.  

Wangari Maathai (1940-2011) 

1960-ban a kenyai Wangari Maathai ritka lehetőséghez jutott, egyike volt annak a 300 diáknak, akiket az Airlift 
Africa programba beválogattak - Mathai a programnak köszönhetően az Egyesült Államokba mehetett 
egyetemre tanulni. Biológiából elvégezte az alap- és mesterképzést, majd visszatért Kenyába, és egy teljesen 
új szemlélettel kezdett dolgozni az ország környezetvédelmi problémáinak megoldásáért és a nők jogainak 
védelméért. Hogy mindkét területen eredményt érjen el, megalapította a Zöld Öv Mozgalmat (Green Belt 
Movement) - megtanította a kenyai nőket, hogy hogyan ültessenek fákat a kivágott erdők helyére, és hogyan 
éljenek meg a földből. Alapítása óta a Mozgalom az elültetett 51 millió fa mellett 30 000 nőnek adott szakmát a 
kezébe, kiutat mutatva ezzel a szegénységből. Maathai 2004-ben Nobel-békedíjat kapott környezetvédelmi 
elkötelezettségéért és a jogvédő tevékenységéért — ő volt az első afrikai nő, aki megkapta a díjat. 

Vandana Shiva (szül.: 1952) 

"A természet útja nem az egyféleség, hanem a sokféleség.” – ezt vallja az indiai tudós és környezetvédő Vandana 
Shiva, aki kampányával a hagyományos gazdálkodási gyakorlatok értékére hívja fel a figyelmet az uniformizált 
megoldásokkal szemben. Az általa alapított non-profit Navdanya mára országos mozgalommá nőtt, célja az 
őshonos magok megőrzése a mezőgazdaság számára és a bio gazdálkodási gyakorlatok, illetve a méltányos 
kereskedelem népszerűsítése. Törekvéseik megvalósításához Vandana szerint kiemelten fontos, hogy – 
különösen a fejlődő világban – a nők szerepe új megvilágításba kerüljön. 1988-ban megjelent Életben maradni: 
nők, ökológia és fejlődés (Staying Alive: Women, Ecology, and Development) című könyvében azt írja, hogy ha 
gazdasági növekedést is biztosító, környezetileg fenntartható mezőgazdaságra vágyunk, akkor támogatnunk kell a 
nők által vezetett családi gazdaságokat. A bolygót akkor tudjuk megvédeni, ha megértjük, hol a helyünk rajta: 
"Nem mi vagyunk Atlasz, aki a vállán tartja a világot. Nem árt észben tartani, hogy a bolygó tart (el) minket.”  

Winona LaDuke (szül.: 1959) 

Winona LaDuke amerikai aktivista már gyermekkorában látta, milyen kihívásokkal néznek szembe az indiánok: 
édesapja egy Minnesota állambeli Fehér Föld Rezervátumból származó ojibwe indián, aki aktivistaként régóta részt 
vett az indiánok szerződéses földjeiért folyó harcban. Winona az ojibwe törzs földdel való hagyományos 
kapcsolatában lehetőséget látott – lehetőséget egy új fenntartható fejlődési modell kidolgozására, és a helyi, 
környezettudatos termelés beindítására, legyen szó energiáról, élelmiszerekről stb. Non-profit szervezete, a White 
Earth Land Recovery Project újraélesztette a vad rizs termesztését Minnesota-ban, és Native Harvest (Indián 

Szüret) márkanév alatt saját termékként hagyományos ételeket árul. Winona társalapítója az indiánok által vezetett 
Honor the Earth szervezetnek, amely az amerikai őslakosok környezetvédelmi kezdeményezéseit támogatja. "A 
hatalom" mondja Winona "a földben van; abban, ahogy viszonyulunk a földhöz." Reméli, hogy ha az indián 
törzseknek és másoknak is példát mutat, hogy hogyan érdemes ezt a viszonyt alakítani, azzal azt is megmutatja, 
hogy milyen értékekkel bír a fenntartható, természettel harmóniában lévő életmód. 

Isatou Ceesay (szül.: 1972) 

Isatou Ceesay sok gambiai kislányhoz hasonlóan már fiatalon kimaradt az iskolából — de ettől még érzékeny 
maradt az őt körülvevő környezeti problémákra. Látta például, hogy a korábban csodált színes műanyag 
zacskókból szemétkupacok nőttek mindenfelé a faluban. A mindent ellepő zacskók kárt okoztak a jószágnak, 
kedvező feltételeket teremtettek a nemkívánatos szúnyogok szaporodásához és elnyomták a növényeket. És a 
falubeliek által fonott kosarakkal ellentétben, sosem bomlottak le. Látva a sok problémát, 1997-ben Ceesay 
megalapította a Njau Újrahasznosító és Jövedelemtermelő Csoportot (Njau Recycling and Income Generation 
Group). Ez a forradalmi változásokat hozó közösségi újrahasznosító kezdeményezés a hulladékból bevételt 
csinál: a szervezetben dolgozó nők összegyűjtik az újrahasznosítható anyagokat, elszállítják a központba, ahol 
szétválogatják őket, majd táskákat, szőnyegeket, pénztárcát és egyéb tárgyakat készítenek belőlük. Ceesay-t ma 
"Gambia Újrahasznosítási Királynője”-ként ismerik, és több mint száz nő megélhetését biztosítja az általa alapított 
szervezet, a OnePlasticBag.com.                                                 Forrás: http://www.amightygirl.com/blog?p=11863 

Fotó: Nick Step 

http://www.janegoodall.org/
http://www.janegoodall.org/
http://mission-blue.org/
http://www.greenbeltmovement.org/
http://www.greenbeltmovement.org/
http://www.navdanya.org/
http://nativeharvest.com/
http://nativeharvest.com/
http://www.honorearth.org/
http://oneplasticbag.com/
http://www.amightygirl.com/blog?p=11863
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Kislábnyom tippek 
 

  

Zöld Bálint-nap 

Akár kedveljük a Valentin-napozást, akár nem, zölden gondolkodóként ünnepelhetjük Bálint-
napon a minket feltétel nélkül szerető és tápláló Természetet is   

Például azzal, hogy nem vásárolunk felesleges ajándékot/csomagolást/üdvözlőlapot/virágot! 

Ha azonban mindenáron szeretnénk valamivel meglepni párunkat/szeretteinket, fontoljuk 
meg az alábbiakat:  

Készítsünk saját ajándékot – Legoszív, vers, kötött sál, kinek mire futja a kreativitásából  

Két, gyerekekkel is elkészíthető ötletet találunk itt. 

Ajándékozzunk öko csokit - Méltányos kereskedelemből származó, Rainforest Alliance 

Verified
TM

 védjeggyel vagy UTZ logóval ellátott biocsoki jöhet csak szóba! 

Küldjünk elektronikus képeslapot – Szeretjük az állatokat? Íme néhány képeslap a World Wildlife Fund-tól és a Conservation 

International-tól. 

Vegyünk helyi cserepes (!) virágot - Semmiképp se importált, rovarirtószeres vágottvirág-

csokrot ajándékozzunk! A legjobb, ha helyi virágostól szerzünk be hazai cserepes növényt… 

Ne vegyünk „koszos” aranyat – Egy átlagos aranygyűrű legyártása több mint 20 tonna 

bányászati hulladékkal jár! Vásároljunk arany ékszert (és felelős forrásból származó 
drágakövet) attól a 90 kereskedőtől, akik az Earthworks kezdeményezéséhez csatlakozva 
elkötelezték magukat a környezetpusztító bányászati gyakorlat ellen. Írjuk alá mi is 
a petíciót. (A "tiszta" aranyról ld. még: 24. és 80. Kislábnyom hírlevelekben.) 

Szakítsunk a megabankokkal, támogassuk helyi bankokon keresztül a helyi 
közösségeket – Az Egyesült Államokban egy Green America nevű non-profit, a zöld 

gazdaság népszerűsítéséért dolgozó szervezet minden Bálint-napon arra biztatja az 
embereket, hogy szakítsanak óriásbankjaikkal, és tegyék a pénzüket olyan helyi bankokba 
és takarékszövetkezetekbe, amelyek többek között a helyi társadalmi kezdeményezéseket, 
és zöld projekteket is támogatják. 

Jó tett helyébe lelki békét  – idén febr. 14-én, és az év többi napján is, szánjunk időt és energiát arra, hogy kedvességet, figyelmességet 

és együttérzést tanúsítunk mások, akár idegenek iránt is. Remek ötleteket találunk „véletlenszerű kedvességekre” például ezen az 
oldalon!.  

Támogassunk - Adakozzunk kedvesünk/szerettünk nevében nemzetközi vagy hazai zöld szervezeteknek. 

 

 

Forrás és további ötletek: http://www.earthshare.org/2014/02/vday.html 

Bálint-napi randiötletek otthonra 

Nem kell mindenáron házon kívüli programot szervezni, és vagyonokat költeni – otthon is 
legalább olyan jól érezhetjük magunkat, sokkal kevesebb pénzből  

1. Keverjünk koktélt és rendeljünk vacsorát: Nem kell főzni és a koktélkeverés is jó 

mulatság. 

2. Próbáljunk/találjunk ki egy új receptet: Ha szeretünk főzni, de együtt még inkább, 

vágjunk bele! Keressünk egy még sosem próbált receptet vagy találjunk ki egy újat.  

3. Öltözzünk fel az alkalomra: ha az esti pizsamát vagy otthonülős cuccainkat valami 

romantikusabbra és elegánsabbra cseréljük, egész más lesz hirtelen a hangulat! 

4. Ne a nappaliban üljünk:  fedezzük fel a lakás sarkait, keressünk új helyszínt a 

borozáshoz, beszélgetéshez. Nézzünk filmet a padlón fekve, mint gyerekkorunkban  

5. Pizza és film – az elszúrhatatlan program: Elszúrhatatlan, feltéve, ha olyan filmet nézünk, amit mindketten szeretnénk, és a pizza is 

közös választás kell, hogy legyen  

6. Társasozzunk: számtalan izgalmas játék, pattogatott kukorica, és egy végtelen este  

8. Randizzunk reggel – Ki mondta, hogy randizni csak este lehet? Napfelkeltekor legalább olyan jó együtt tölteni néhány lusta órát. 

Reggelit az ágyba! 

Cikk és kép forrása: http://www.treehugger.com/culture/8-ideas-fun-date-nights-home.html 

További hazai alternatívák azoknak, akik Bálint-napon nem akarják az ökológiai lábnyomukat növelni: magyar design, hobbialkotók, 

közös vegán vacsora vagy egy jó hangulatú kukázás, van miből választani: 
http://divany.hu/zold/2011/02/08/jon_a_valentin_nap_nem_kerunk_belole/ 

GD/AO 

Bálint napi ajándék madaraknak  

http://blog.nwf.org/2011/02/kid-friendly-nature-crafts-for-valentines-day/
http://tudatosvasarlo.hu/cimkek/rainforest-alliance-verified
http://tudatosvasarlo.hu/cimkek/rainforest-alliance-verified
http://tudatosvasarlo.hu/cimkek/utz-certified
http://wwf.worldwildlife.org/site/PageServer?pagename=Valentine_Ecards
http://getinvolved.conservation.org/site/Ecard?ecard_id=2941
http://getinvolved.conservation.org/site/Ecard?ecard_id=2941
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20150209/jeggyuru-gyemant-ivoviz/
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20150209/jeggyuru-gyemant-ivoviz/
http://nodirtygold.earthworksaction.org/retailers/the_gold_star_list#.Uu_t1PsljgV
http://org.salsalabs.com/o/676/p/dia/action/public/?action_KEY=10528&tag=subdomain
http://www.greendependent.org/anyagok/Hirlev24.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/80.kislabnyom_hirlevel_vievf_12szam_2015dec.pdf
http://www.greenamerica.org/
http://www.greenamerica.org/about/newsroom/releases/2012-02-14-On-Valentines-Day-Break-Up-With-Abusive-Mega-Banks.cfm
http://www.greenamerica.org/about/newsroom/releases/2012-02-14-On-Valentines-Day-Break-Up-With-Abusive-Mega-Banks.cfm
https://www.magnetbank.hu/
http://www.femina.hu/lelekprojekt/veletlenszeru-kedvesseg
http://www.randomactsofkindness.org/
http://www.fundraiserinsight.org/articles/environmentalfundraising.html
http://kornyezetvedelem.lap.hu/kornyezetvedo_egyesuletek_szervezetek/18857342
http://www.treehugger.com/culture/8-ideas-fun-date-nights-home.html
http://blog.nwf.org/2011/02/kid-friendly-nature-crafts-for-valentines-day/
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Megtakarítás - Életmódváltás - Közösség 

EnergiaKözösségek hírek 

  

 

GÖDÖLLŐ (is) KIKAPCSOL 
Az EnergiaKözösségek idei évadában a GreenDependent úgy 

döntött, hogy saját közösséget is szervez Gödöllőn. A közösséget 

Szomor Szandra és Vásárhelyi Csenge vezetik a GreenDependent 

már tapasztaltabb munkatársainak háttértámogatásával. 

Így alakult meg idén a Gödöllő kikapcsol EnergiaKözösség, 

melynek a két koordinátort leszámítva 10 háztartás a tagja (9 

gödöllői és 1 pozsonyi). Az összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében a közösség ugyan részt vesz a versenyben, de a 

meghirdetett ajándékokért - a szervezésben partner E.ON saját 

közösségeihez hasonlóan - nem szállnak versenybe.  

A közösség eddig két alkalommal ült össze találkozni egymással a 

GreenDependent gödöllői irodájában. Először a versenyt 

megelőzően, másodszor pedig január közepén. A találkozókon a 

tagok megismerhetik egymást, a programot, a tennivalókat és a 

versenyfeladatokat, illetve egy pohár tea és némi süti mellett 

megoszthatják eddigi energiatakarékossági tapasztalataikat, 

motivációikat és várakozásaikat is egymással.  

Sokuk azért csatlakozott, hogy minél energiatakarékosabban és 

környezettudatosabban élhessen, mások, akik úgy érezték, hogy 

ők már sok mindent megtesznek azért, hogy fenntarthatóbban 

éljenek, inkább az iránt érdeklődtek, miben tudnának még 

változtatni az életmódjukon. Jó néhányukat azonban kifejezetten az 

motiválta még, hogy helyi ismerősökre, barátokra tehet szert, 

akikkel közösen valami pozitív dolognak lehetnek a részesei. Ez 

utóbbi szempont a várakozásoknak megfelelően alakul, hiszen bár 

a tagok korábban nem ismerték egymást, mindkét alkalommal jó 

hangulatú, kötetlen beszélgetések alakultak ki közöttük. 

 Örülünk, hogy idén Gödöllő (is) kikapcsol! 

EnergiaKözösség a UNEP jó gyakorlat gyűjteményében! 
Az EnergiaKözösségek program a GreenDependent egy korábbi 

programjával, a Kislábnyommal együtt bekerült az ENSZ 

Környezetvédelmi Programjának (UNEP) jelentésébe. A beszámoló célja 

a fenntartható életformák terjesztése és széleskörű elfogadottságuk 

felgyorsítása. A fenntartható életmódok támogatása és kommunikációja 

c. jelentésben 16 nemzetközi jó gyakorlat kapott helyet, melyből Kelet-

Európából egyedül Magyarország képviselteti magát, ráadásul két 

GreenDependentes jó gyakorlattal. Az esettanulmányok között találunk 

még holland, brit, amerikai, kínai, egyiptomi, Costa Rica-i, vietnami, 

mianmari, sőt globális jó példát is. 

A jelentés egy négy lépésből álló stratégiát kínál, ezeken belül nyolc működési elvet azonosítva, 

melyek ígéretes jellemzői már sikeres fenntarthatóéletmód-kampányoknak és –

kezdeményezéseknek.  Ezek az elvek, melyek szintén olvashatók a jelentésben, elősegíthetik 

további fenntartható életmód programok tervezését, alkalmazását és értékelését. 

A jelentés angol nyelven INNEN letölthető. 

Forrás: http://scorai.org/news/new-report-sets-out-a-strategy-roadmap-for-fostering-and-communicating-sustainable-lifestyles-illustrated-

by-cases-from-around-the-world/ 

1. találkozó 

2. találkozó 

http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://scorai.org/wp-content/uploads/wordpress/UN-Communicating-Sust-Lifestyles_FULLREPORT_lores_2016.pdf
http://scorai.org/news/new-report-sets-out-a-strategy-roadmap-for-fostering-and-communicating-sustainable-lifestyles-illustrated-by-cases-from-around-the-world/
http://scorai.org/news/new-report-sets-out-a-strategy-roadmap-for-fostering-and-communicating-sustainable-lifestyles-illustrated-by-cases-from-around-the-world/
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Kislábnyom hírek 
 

  

A finnek feltétel nélküli alapjövedelemmel kísérleteznek 
A finn parlament 2016 decemberében jóváhagyta azt a kísérletet, amely során kétezer fő feltétel nélküli alapjövedelmet kap két éven 
keresztül. A kísérletben részt vevőket véletlenszerűen választották ki a munkanélküli segélyben részesülők közül. Ők 2017. január 1-től 

kezdődően 2018. év végéig havi 560 euró (= 173.600 forint) garantált alapjövedelemben részesülnek. A kiválasztottaknak a kísérletben 
való részvétel kötelező, de vajon kinek is lenne ez ellenére? 

A javaslatot a finn Szociális és Egészségügyi Minisztérium terjesztette a parlament elé 2016 augusztusában. A 
kísérlet célja, hogy felmérjék, a feltétel nélküli alapjövedelem biztosítása vajon elősegíti-e a munkába 
állást. A remények szerint ugyanis az alapjövedelem többlet időt és erőforrást szabadít fel, amiket az abban 

részesülők munkakeresésre vagy munkára fordíthatnak, ahelyett hogy további pénzügyi segítségnyújtási 
lehetőségek után kutatnának. Ahhoz, hogy eldöntsék, ez valóban helytálló-e, össze fogják hasonlítani a 
foglalkoztatási arányt a kísérleti alapjövedelmet kapók és a hagyományos munkanélküli segélyben részesülők 
körében. A kísérlet ezen felül segítséget fog nyújtani az egyetemes alapjövedelem országos szintű 
bevezetéséhez szükséges költség megbecsléséhez is. 

Forrás: http://basicincome.org/news/2016/12/finland-basic-income-experiment-authorized-parliament/ 

Szupermarket újragondolva: majdnem kidobott élelmiszerek a polcokon 
Az Egyesült Királyságban egy Leeds környéki városkában nyílt az ország első olyan 
szupermarketje, ahol más áruházláncok által kidobásra szánt élelmiszereket árulnak. Az 
üzlet további érdekessége, hogy a vásárlók annyit fizetnek, amennyit gondolnak, 
ráadásul nemcsak pénzben ellentételezhetik vásárlásuk értékét, hanem munkával is. A 

raktárépületben kialakított szupermarket elsősorban a feleslegesen kidobandó élelmiszer 
mértékét szeretné csökkenteni, de a fizetési feltételek egyértelműen vonzóvá teszik a 
kevésbé tehetősek számára az új üzletet, így rajtuk is segít végeredményben a "Real Junk 
Food Project" névre hallgató brit kezdeményezés. 

Az ötlet tulajdonképpen már korábban gyökeret vert kicsiben, amikor kávézók kezdtek el 
csatlakozni a projekthez, ugyanezzel a céllal és feltételekkel. Mára csak Leedsben 30 olyan 
kávézó működik, amely kidobásra szánt élelmet is árul önkéntes hozzájárulás fejében. A 
világ különböző  pontjain 125 ilyen kávézó van, és  folyamatosan  érkeznek  az újabb és 

újabb csatlakozási kérelmek. Mindezzel párhuzamosan pedig a "Fuel for School", azaz az "üzemanyagot az iskoláknak" kezdeményezés 
is beindult, amelynek keretében jelenleg hetente 12 ezer diákot látnak el biztonságos, mégis eredetileg kidobásra ítélt élelmiszerrel. Mindez 
egy olyan országban, ahol minden EU országnál többet, évi 15 millió tonna élelmet dobtak ki idáig... biztató!  

Forrás: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/sep/18/real-junk-food-project-revolutionising-how-we-tackle-food-waste; 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/first-food-waste-supermarket-uk-leeds-real-junk-food-project-a7317906.html 

Európa Zöld Fővárosa 2017-ben: Essen, Németország 
Essen, a Ruhr-vidék egykori ipari városa nyerte el az Európai Bizottság által adományozott Európa Zöld 
Fővárosa címet a 2017-es évre. A cím birtokosa − évente más európai város − példaként szolgál a 
többi város számára, amelyek környezeti teljesítményüket javítani szeretnék, és a fenntarthatósági 
célokhoz egyre közelebb kerülve szeretnének fejlődni. Essen a természet és a biodiverzitás védelme, 
valamint a vízfogyasztás csökkentése terén tett erőfeszítéseivel emelkedett ki elsősorban a többi 

jelentkező közül. Emellett a város számos hálózatban és kezdeményezésben részt vesz, amelyek fő 
célja az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése és a klímaváltozással szembeni 
ellenállóképesség javítása. A címért egyébként 10 másik várossal együtt Pécs is versenybe szállt. 

Forrás: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2017 

Határt szabó útjaink 
Bár valószínűleg úgy szoktunk az utakra tekinteni, mint új lehetőségeket megnyitó folyosókra, 
az élővilág számára az utak elsősorban veszélyforrást jelentenek. Egyrészt felszabdalják 

életterüket, másrészt könnyebb hozzáférést jelentenek kitermelésükhöz és levadászásukhoz, 
valamint a szennyezések és a betegségek is jobban terjednek az utak által. Egy nemzetközi 
kutatócsoport térképek aprólékos áttanulmányozása után megállapította, hogy 
szárazföldjeinket mintegy 600 ezer részre darabolják fel az utak. Az így keletkezett 

területek körülbelül fele kisebb, mint egyetlen négyzetkilométer, és úgy általánosságban 
nagyrészt olyan kicsik, hogy jelentős vadvilág fenntartására nem alkalmasak. Az utolsó 
kiterjedt, utakkal nem szabdalt területek az Amazonas és Indonézia őserdei, valamint 
Oroszország és Kanada egyes északi részei. 

A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy ezeket az utolsó bástyákat fokozottan védjük. Sajnos ez igen nagy kihívásnak ígérkezik azon 
előrejelzések fényében, miszerint 2050-re 60 %-kal növekszik az utak összhossza.  

Forrás: https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/15/new-map-reveals-shattering-effect-of-roads-on-nature 

http://basicincome.org/news/2016/12/finland-basic-income-experiment-authorized-parliament/
http://therealjunkfoodproject.org/about/
http://therealjunkfoodproject.org/about/
https://www.theguardian.com/world/2015/may/22/uk-tops-chart-of-eu-food-waste
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/sep/18/real-junk-food-project-revolutionising-how-we-tackle-food-waste
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/first-food-waste-supermarket-uk-leeds-real-junk-food-project-a7317906.html
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/2017-egca-applicant-cities/
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/15/new-map-reveals-shattering-effect-of-roads-on-nature
https://www.flickr.com/photos/european_green_capital/27342870463/
http://www.scancomark.com/Scandinavia-today/Fewer-unemployed-in-Sweden-but-more-on-sick-leave-103015082013
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Érdemes rápillantani 
 

  

10 év alatt hoznak létre 100 éves erdőt 
Szeretne erdőt a kertbe? Madárcsicsergést az ablak alá? Shubhendu Sharma indiai 
ökovállalkozó TED-es videójában arról beszél, hogyan nevel városi területeken – akár 
egy kertnyi földdarabkán – sűrű, őshonos fajokból álló, magas biodiverzitású minierdőket. 
Komoly tervezés előzi meg a nevelést. Elsőként felmérik az adott terület őshonos 
fafajtáit, ez alapján gondosan összeválogatják az erdőalkotó fafajokat és meghatározzák 
azok arányát. Részletes talajvizsgálatot követően – ha szükséges – természetes 
tápanyagokkal (biomasszával) dúsítják a talajt, illetve mikroorganizmusokat kevernek 
hozzá, hogy támogassák a talajéletet. Minden lépésükben követik a természet 
rendszerét. Kezdetben, az első 2-3 évben öntöznek és gyomtalanítanak mindaddig, amíg 
az erdő el nem éri a kellő sűrűséget. Ezután egyre inkább a természet veszi át az 
irányítást, és az erdő önfenntartóvá válik. 

Forrás: https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard/transcript 

Friss és máris a szemétben /Taste the waste/ 
Tudta, hogy világviszonylatban majdnem másfél milliárd tonna élelmiszer kerül a szemétbe évente? A 
fejlett országokban az élelmiszerek mintegy 50%-a kerül kidobásra, nagyrészt még azelőtt, hogy 

eljutna a fogyasztók asztalára: minden második fejes saláta, minden második krumpli, minden ötödik 
kenyér. Csupán Európa élelmiszerhulladékából kétszeresen felszámolható lenne az éhínség a Földön. 
Valentin Thurn többszörösen díjnyertes filmje, a Friss és máris a szemétben (Taste the waste) a 
megdöbbentő mértékű globális élelmiszer-pazarlásról szól. A filmben számos megszólaló, pl. 
szupermarketek alkalmazottai és vezetői, pékek, nagybani piacok felügyelői, gazdálkodók és EU-
hivatalnokok beszélnek arról, mire is vezethető vissza, hogy egyre több élelmiszer kerül kidobásra. Az 
okok között szerepel például az, hogy a szupermarketekben állandóan elérhető a teljes árukészlet. A 
pékáruk késő estig frissen sorakoznak a polcokon, és csak a hibátlan termékeket értékesítik; egyetlen 
fonnyadt levél a salátán vagy horpadás az almán, és máris a kukába kerül, csakúgy, mint azok a 
joghurtok, melyeknek csak két nap múlva jár le a szavatossága. Klímavédelmi kérdésekre is kitér a film: 
egyrészt hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság – magas energia- és műtrágyaigénye miatt – 
önmagában az üvegházgázok egyharmadáért felelős. Másrészt, ahányszor élelmiszert dobunk ki, a 
bomlás során metán kerül a légkörbe, ami 25-ször erősebb üvegházgáz, mint a szén-dioxid. Így tehát 
duplán károsítjuk a légkört, ha az étel szemétként végzi. 

Forrás: http://tastethewaste.com/info/film 

Évente 10 milliárd fa tűnik el a Földről 
Egy friss tanulmány szerint jelenleg mintegy 3,04 trillió (azaz 3 040 000 000 000) fa található a 
Földön. A Nature c. folyóirat igen látványos animációt készített az erdők jelenlegi elhelyezkedéséről 
és a fák magasságáról. A Yale egyetem egyik kutatója, Thomas Crowther által vezetett kutatást 
nemrégiben tették közzé a folyóiratban. A kutatás során a Föld számos részén több ezren vettek 
részt a számlálásban; ez azért érdekes, mert a korábbi, ezzel kapcsolatos becslések csupán 
műholdképekre támaszkodtak. A kutatásban résztvevők  kéziszámlálót használtak, és az 
eredmények alapján az derült ki, hogy sokkal több fa található a Föld erdeiben, mint korábban 
gondoltuk. Ez jó hír; a rossz hír azonban az, hogy évente mintegy 10 milliárd fával csökken a Föld 
erdőállománya. Az emberiség megjelenése előtt kétszer ennyi erdő borította a földfelszínt. 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=jqdOkXQngw8&feature=youtu.be 

Akiket a csillagok vezetnek 
 A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a Pentaton Stúdió közös dokumentumfilmje az 
Akiket a csillagok vezetnek című alkotás, amelynek jeligéje: Alattad a föld, feletted az ég, és 
ne feledd: benned a létra. A filmben különleges emberek mesélnek arról, hogy miként 
változtattak radikálisan az életükön, és találták meg a boldogságot vidéken, ahol 
fenntartható és a közösség számára hasznos tevékenységet folytatnak. A filmben 
megismerkedhetünk egy gyógy-és fűszernövénykertet fenntartó családdal; volt politikussal, 
aki jelenleg bivalytenyésztéssel foglalkozik egy aprócska székely faluban, és elmondása 
szerint nem a múltat szeretné konzerválni, hanem egy kisebb ökológiai lábnyomú jövőt 
szeretne létrehozni. Találkozhatunk egy huszonéves fiatalemberrel is, aki egy 
háromgenerációs családi gazdaság keretében sajtkészítéssel foglalkozik. Ők példát 
mutatnak arra, hogy miként lehet megtalálni a boldogságot a jövőkeresésre alapozva, 
kiszállni a mókuskerékből és másként élni. 

Forrás: http://kronika.ro/szines/akiket-a-csillagok-vezetnek-n-fotokat-dijazott-a-vasarhelyi-fokusz-oko-kozpont  

https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard
https://www.youtube.com/watch?v=8f8wxKWWxFA
https://www.youtube.com/watch?v=jqdOkXQngw8&feature=youtu.be
http://focuseco.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=vuaWoXWFORQ
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Kislábnyomos otthon, kislábnyomos család: 

Szezonális szemezgető 

 

  

Fagyos ruhacsipeszek 
Ahány ház, annyi szennyestisztítási szokás, de napjainkban automata mosógép használata nélkül alig 
tudjuk elképzelni a folyamatot. Sőt, sok háztratásban szárítógépet is használunk a körforgás felgyorsítása 
érdekében. Bár manapság egyre ritkább télen a mosott ruhák szabadban, friss levegőn való szárítása, 
néhány hírlevélolvasóban még földerenghet gyerekkorából a fagyos, frissen mosott ruhák illata téli 
időszakban, még az automata mosógép szerinti időszámítás előtti évekből.  

Pedig fagypont feletti hőmérsékleten a víz gőzzé alakul át, fagy esetén viszont a víz megfagy, és így párolog 
el. Ennek köszönhetően a ruhák hamarabb megszáradnak, mint a fűtött lakásban. A fagyos levegőn száradt 
ruhák a szárítókötélen valóban megfagynak és megkeményednek Az igazság az, hogy odakint a víz a 
textilszálak között megfagy, majd szinte teljesen elpárolog. Így amenniben lakókörnyezetünk levegője füst- 
és szennyeződésektől mentes, bátran használjuk ki a fagypont alatti hőmérséklet ruhafertőtlenítő hatását! 

Forrás: http://www.femina.hu/otthon/ruhaszaritas_telen_haztartasi_tevhitek Képek forrása: havas ruhák, csipeszek. 

Jégtelenített madáritatók 
A huzamosabb ideig tartó kemény fagyok idején a madarak túlélése szempontjából nem 
csak a táplálék, hanem a folyékony halmazállapotú víz megtalálása is kritikus tényezővé 
válik. A fagyos levegő a szervezetük hasonló fokú kiszáradását okozza, mint egy forró 
kánikulai nap. A madáretetés mellett folyamatosan ügyelnünk kell a folyadékveszteség 
pótlására is. 

A legfontosabb szempontok ilyenkor, hogy napsütéses helyet válasszunk az itatónak, 
előnyös a lágy műanyagból készült műanyag virágalátét itatótálca. Kis itatók vizében egy 
kevés cukor feloldása természetes fagyállóként kitolja a jégképződés idejét és plusz energia 
utánpótlást is jelent a madaraknak, ugyanakkor az etetőre kihelyezett alma nem csak 
élelmet, de némi vízutánpótlást is jelent a madarak számára. 

Az ökoszisztémában nélkülözhetetlen munkájukkal, látványukkal, énekükkel sokszorosan meghálálják a törődést! 

Forrás: http://www.mme.hu/dermesztoen-fagyos-napok-jonnek-itatassal-segithetjuk-az-etetok-madarait 

Januári (és február eleji) tennivalók a kertben 
Miután kellőképpen felkészültünk a télre, januárban először a kerti munkálatok megtervezését 
végezhetjük el. Kezdetnek ajánlott számbavenni a vetőmagszükségletet a vetésforgónak 
megfelelően, elkészíthetjük az ültetési tervet,  figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait. 
Fontos, hogy az úgynevezett „holtszezonra”,  időzítsük a karbantartási munkálatok egy részét 
is: a kerítés, a vízcsapok, a szerszámok állapotát ellenőrizzük és javítsuk. 

A díszkertben értékes fákról, cserjékről havazás után óvatosan rázzuk le a havat, mielőtt az 
ránehezedve letörné az ágait. Vegyük számba a téli pihenőre itélt dália, kardvirág gumóit, 
szabaduljunk meg a rothadásnak indult daraboktól. A gyümölcsösben folytassuk a száraz, 
sérült faágak eltávolítását. A tárolóban, pincében ellenőrizzük a zöldségek, gyümölcsök 
minőségét, hogy megakadályozzuk a rothadás térhódítását.           Forrás: http://gazigazito.hu/ 

Nem pöttyös, hanem Babos könyv 
A Pillangó Fejlesztések (Pro Cserehát Egyesület) elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű 
kistelepülések, nélkülözésben élő – roma és nem roma – lakosai számára teremtsen megvalósítható, 
regionális és fenntartható megélhetési alternatívákat. Ők jelentették meg az ősz folyamán a Babos könyv 
című kiadványt a szárazhüvelyesek kultúrtörténeti, táplálkozástudományi és mezőgazdasági szerepéről. 
Megjelenésének apropója, hogy a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) a 2016-
os évet a szárazhüvelyesek nemzetközi évének deklarálta.  

A kiadvány színes, olvasóbarát és tartalmas információkat nyújt a hüvelyesekről, valamint mindenféle 
történelmi érdekességeket olvashatunk benne, de felbukkannak rég elfeledett népi hiedelmek és mesék 

is a világ minden tájáról. A Babos Könyvben a bableves-lencsefőzelék tengelytől eltérve izgalmas 
elkészítési tippeket, kedvcsináló recepteket találunk az ókortól egészen napjainkig.  

Ajánljuk mindazoknak, akik, a tudatos táplálkozás iránt érdeklődnek, húsmentes életmódot folytatnak, 
valamilyen egészségügyi okból kell táplálkozási szokásaikon változtatniuk, érdeklődnek a táplálkozás és a 
történelem összefüggései iránt.                                                                         Forrás : http://www.bffd.hu/ 

http://www.femina.hu/otthon/ruhaszaritas_telen_haztartasi_tevhitek
http://a-minbancroft.blogspot.ro/2013/12/drying-clothes.html
http://www.bien.hu/otthon-kikapcsolodas/haztartasi-praktikak/fagypont-alatt-gyorsan-szaradnak-kint-a-ruhak-hogy-lehet-ez/117040
http://www.mme.hu/itato_es_madarfurdo
http://www.mme.hu/dermesztoen-fagyos-napok-jonnek-itatassal-segithetjuk-az-etetok-madarait
http://kislabnyom.hu/hir/keszuljunk-telre-termeszetesen-es-klimatudatosan
http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1073162
http://www.bffd.hu/
http://www.bffd.hu/pillango-hirek/baboskonyv
http://www.bffd.hu/pillango-hirek/baboskonyv
http://www.bffd.hu/
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Zölden és szegényen: 

lehet valaki rossz anyagi körülmények között zöld? 
Manapság, amikor súlyos, mind globális mind pedig helyi környezeti problémákkal, kihívásokkal küzdünk, és amikor szinte minden nap 
tapasztaljuk a gazdagok és szegények, azaz jobb és rosszabb anyagi körülmények között élők közti különbségeket, és a köztük lévő 
különbségek szakadékká alakulását nagyon fontos kérdések merülnek fel: 

 Aki szegény, rossz anyagi körülmények között él, az vajon lehet környezetbarát? 
Élhet-e zöld, környezetbarát módon, lehetnek-e ilyen gyakorlatai, szokásai? 

 Csak az lehet zöld, környezetbarát, aki jobb módú? Jobb módúnak, gazdagabbnak kell 
lennünk ahhoz, hogy zöldek, környezetbarátok lehessünk? Ha igen, vajon mikor, milyen anyagi 
helyzetben kezdhetünk el zöldülni? 

 Léteznek olyan megoldások, amelyek egyszerre enyhítik a szegénységet, és a rossz 
anyagi helyzet adta problémákat és segítenek zöldebbé, környezetbarátabbá válni? 

A témában várjuk Olvasóink észrevételeit, tapasztalatait, esetleg minta 
projekteket, kezdeményezéseket az info@kislabnyom.hu címre,  

"zöld és szegény" tárgymegjelöléssel! 

Inspirációul szeretettel kínáljuk rovatunk korábbi anyagait, példáit (ld. a Kislábnyom hírlevél számait, az 50. számtól kezdve, valamint 39. 
számunk vezércikkét), illetve az alábbi, általunk nagyra becsült civil szervezetek írásait, részben a szociális szektorból, részben pedig a 

zöld vagy környezetvédelmi szektorból, kedvcsinálóként egy kis részlettel a cikkekből: 

Környezettudatosság és szegénység 
"Azt hiszem, ez a terület is azt mutatja, mennyire végletesen kettészakad a 
társadalmunk. Olyan fogalom jelenik meg az életünkben, ami napjainké, hiszen 
ma már mindenki tudja, vigyázni kell a környezetünkre, a környezetszennyezés 
káros, csökkenteni kell az ökológiai lábnyomunkat, stb. Ez lett a 21. század egyik 
legnagyobb problémája. Mindeközben viszont emberek élnek 19. századi 
szegénységben, akik számára ez az egész környezettudatosság 
értelmezhetetlen. 

Így van ez a táplálkozással is. Változtatni kellene, tudatosan, hogy 
egészségesebb, hosszabb életű legyen mindenki. Sokat olvashatunk arról, hogy 
mennyit lendítene a lakosság egészségi állapotán, ha csökkentené a 
szénhidrátbevitelt, a fehér liszt, a cukor arányát a táplálkozásában, miközben  

családok élnek úgy, hogy a kenyér a legmeghatározóbb a napi étkezésükben. Egy hattagú család hétvégi bevásárlása hat kiló kenyér. Alig 
jut hús, tejtermék az asztalra, a zöldség, gyümölcs is ritka vendég. Egyszerűen azért, mert nem telik rá. Mert az egészséges táplálkozás 
többe kerül, mint a kenyér. És akinek nincs elég pénze, annak is ennie kell valamit. 

A fűtésről is hallani most sokat. Hogy milyen környezetszennyező szeméttel, műanyagokkal, gumival tüzelni. És milyen felelőtlenek az 
emberek, akik ezt teszik, mert veszélyeztetik mások egészségi állapotát is. Ami nyilván így van. Ám azt hiszem, senki sem jószántából 
tüzel szeméttel, sőt minden éghetővel. Hanem azért, mert nem jut hozzá olyan tüzelőanyaghoz, amivel környezetbarát módon fűthetne. 
Nincsen rá pénze. Nincs annyi jövedelme, hogy ezt, mint szempontot be tudja emelni az életébe." 

Folytatás és forrás: http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2016/12/11/554-kornyezettudatossag-es-szegenyseg/  

Csak a szegények szennyeznek? 
"Köszönet illeti Révész Sándort azért, hogy Légűr és légméreg című 
írásában ismételten felhívta a figyelmet a levegőszennyezés okozta súlyos 
ártalmakra, és elismerően szólt a Levegő Munkacsoport környezetvédelmi 
tevékenységéről. Ugyanakkor néhány tévedését szeretnénk kijavítani. 

Elöljáróban el kell mondanunk, hogy aligha van Magyarországon olyan 
szervezet, intézmény, amely jobban ismerné a lakossági fűtés, égetés 
okozta levegőszennyezési problémákat, beleértve annak szociális 
vonatkozásait is, mint a Levegő Munkacsoport. Az elmúlt öt évben több mint 
ezer ilyen jellegű lakossági panasszal foglalkoztunk, sokszor részletesen 
tájékozódtunk, leveleztünk önkormányzatokkal, hatóságokkal. Számtalan  

esetben mentünk ki a helyszínre, mértünk, beszélgettünk a helyi lakosokkal. Sokszor jártunk az ország legszegényebb területein is. 

Mindezek alapján egyértelműen leszögezhetjük: a fűtési légszennyezés több mint 70 százalékának nem a szegénység az oka, hanem az 
ismerethiány, a felelőtlenség, a nemtörődömség. A szegények sokkal kevesebb hulladékot égetnek el, mint a jobb módú emberek." 

Folytatás és forrás: http://hvg.hu/velemeny/20170117_Szegenyseg_szennyezes_futes_Levego_Munkacsoport 

http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/39.kislabnyom_hirlevel_2012maj16.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/39.kislabnyom_hirlevel_2012maj16.pdf
http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2016/12/11/554-kornyezettudatossag-es-szegenyseg/
http://hvg.hu/velemeny/20170110_revesz_sandor_legur_es_legmereg_haztartasi_egetes_levego_munkacsoport
http://hvg.hu/velemeny/20170117_Szegenyseg_szennyezes_futes_Levego_Munkacsoport
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A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 
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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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