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2016-ban is kevesebb, mint nyolc hónap alatt feléli az
emberiség, azaz feléljük mi közösen, a természet
nyújtotta javak és szolgáltatások teljes idei mennyiségét.
Úgy élünk, mintha több mint 1,5 Föld bolygó állna a
rendelkezésünkre. 2015-ben augusztus 13-án volt, idén
augusztus 8-án lesz az Ökológiai Túllövés Napja
(Earth Overshoot Day). Vagyis az a nap, amikor az
emberi igények túllépik azon éves keretet, amelyet a
bolygó abban az évben elő tud állítani. Az Ökológiai
Túllövés Napja egyre korábbra tolódik, amióta az 1970-es
években a Föld népessége a tevékenységeivel túllépte a
természet adta korlátokat - a Global Footprint Network
nemzetközi hálózat számításai szerint.

Nemzeti túllövés napokat is számolnak, és vannak olyan országok (pl. Szingapúr, Izrael), ahol
már januárban (!) van ez a nap. Európában Luxemburg (február) és Belgium (március)
fogyasztja el legkorábban arra az évre fenntarthatóan rendelkezésre álló ökológiai forrásait.
Magyarország nemzeti túllövés napja pedig november 2-án lesz idén.
A nemzetközi hálózat eddig nem tette közzé előre, hogy mikor van a globális Túllövés Napja.
Idén azonban igen, mert mindenkit arra bíztatnak, hogy saját élethelyzetének és
lehetőségeinek függvényében tegyen vállalást, tegyen azért, hogy az elkövetkező években
később legyen ez a nap, azaz ne éljük fel közösen előre a Föld erőforrásait. A vállalások
sokfélék lehetnek: szervezhetünk húsmentes vagy nyers vagy szezonális vacsorát
barátainknak - miközben megbeszélhetjük, hogy közösen mit vállalunk -, lemondhatunk
bizonyos időszakokra autónkról, elkezdhetünk kertészkedni, kevesebbet fürdeni, légkondi
nélkül élni vagy energiaközösséget szervezni. Sok lehetőség van, inspirációt ad a Footprint
Network, nézelődhetünk a Kislábnyom tippek között, vagy akár a hírlevél jelen számában:
találunk tippet, elmélkedni valót, közösségi vetítésre alkalmas filmet és olvasnivalót is. És ha
vállaljuk, hogy elhatározásunkat a szélesebb közösséggel is megosztjuk a Footprint Network
oldalán keresztül, akár nyerhetünk is...
És mivel a GreenDependent számára fontos, hogy
a kislábnyomos életmódra törekvést elismerjük,
idén először, az EnergiaKözösségek program 5.
születésnapi rendezvényén köszöntöttük azokat,
akik már min. 3 éve részt vesznek a programban,
és az Energiatakarékos és Kislábnyomos Életmód
Követei.
Tudjuk, hogy már sokan ilyen kitartóak és
láthatóan vagy láthatatlanul a kislábnyomra törekvők közösségéhez tartoznak,
ezúton is köszönjük nekik elkötelezettségüket!
Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata
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Kislábnyomos életmód
Lehet önellátóan élni – de ez kevés a klímaváltozás megoldásához
Egy öreg házban élek, amibe soha nem volt bekötve áram.
Néhány napelemem van, fával fűtök, esővizet használok.
Van egy zöldségeskertem, gyümölcsfáim és csirkéim. A
vízszivattyúk és a ház berendezései 12V-ról üzemelnek.
Hetente egyszer utazom munka miatt 25km-t, biciklivel és
vonattal. Autóval heti 10km-t megyek. Nyaralni sose járok. Az
áramfogyasztásom töredéke az átlag ausztrál háztartás
fogyasztásának.
Vajon az enyémhez hasonló fogyasztáscsökkentő életmóddal
megoldható a klímaváltozás problémája?
A válasz egyértelmű nem. Az életmódváltás része ugyan a
megoldásnak, de nem a legfontosabb része. Ha meg akarjuk
állítani a klímaváltozást, és kezdeni akarunk valamit a fejlődő
országokat sújtó szegénységgel, az erőforrások kimerülésével
és a környezetvédelmi problémákkal, akkor meg kell
szabadulnunk a gazdasági növekedéstől és a növekedést
hajszoló kapitalizmustól, ahogy jelentősen vissza kell vennünk a
globalizációból, centralizációból, a piaci rendszerből, a képviseleti demokráciából, a pénzügyi rendszerből, nagyvárosokból, a
modern mezőgazdaságból és a városiasodásból.
Kicsit extrém? Íme a fő érvek:

Technikailag megoldható, hogy a magunk urai legyünk – meg tudjuk
magunknak termelni az élelmet és az energiát, ahogy házat is tudunk
magunknak építeni.
Moosicom/Flickr

Mindenki ismeri az alap tényeket és számokat, de csak kevesen néznek szembe azok valódi jelentésével. Az átlagos ausztrál pol gár
életszínvonalának fenntartásához nagyjából nyolc hektár termékeny földterület szükséges, ennyi az ausztrálok öko-lábnyoma. Ha 2050-re
9 milliárd ember élne a jelenlegi ausztrál életszínvonalon, és a Föld termékeny földjeinek területe megegyezne a maival, a fejenként
felhasználható terület 0,8 hektár lenne. Azaz az ausztrálok ma 10-szer akkora lábnyomon élnek, mint amekkora a bolygó eltartóképessége.
Nézzük az erőforrásokat. Már most sincs elég élelemből, halból, ivóvízből, a legtöbb ipari ásványból és kőolajból, és szénből is pár
évtizeden belül várható a kitermelési csúcs.
A világ népességének csak egyötöde számít gazdagnak a fogyasztás szempontjából, de a még nem olyan gazdag, vagy éppenséggel
kifejezetten szegény négyötöd nagyon szeretne felzárkózni. Mindenki az életszínvonal-, termelés-, fogyasztás- és GDP-növelés mániákus
megszállottja. Ha marad az átlag 3%-os éves gazdasági növekedés, akkor a WWF számításai szerint 2050-re már 20 bolygó tudná csak
kielégíteni az erőforrásigényeinket.
A nyilvánvaló, mégis figyelmen kívül hagyott tény az, hogy a fejlett országok egy főre eső erőforrás-fogyasztása és környezeti hatása jóval
meghaladja a fenntartható, vagy a valamilyen technológiai megoldással fenntarthatóvá tett szintet. Az emberek, beleértve a legtöbb amúgy
zöld gondolkodású embert is, nem fogják fel a túlfogyasztás elképesztő mértékét, ahogy azt sem, mennyire fontos lenne a valódi
megoldást jelentő változások meglépése.
Csak úgy tudnánk ötödére vagy tizedére csökkenteni az erőforrás-fogyasztást, ha egy nemnövekedő gazdaságra való átállás mellett a
GDP-t is jelentősen csökkentenénk. Ehhez meg kell szabadulnunk a jelenlegi pénzügyi rendszertől; az innováció, munka és befektetések
mozgatórugóitól, illetve az egyre nagyobb (anyagi) jólét iránti igénytől. Sokkal több ez, mint a kapitalizmus elvetése – a nyugati kultúrát 300
éve irányító alapvető elgondolások (ld. a fejlődés definíciója) és értékek (ld. meggazdagodás) teljes feladásáról van szó.
Könnyen meg tudnánk csinálni, ha akarnánk. A könyvemben részletesen bemutatott elképzelésemnek az Egyszerűbb Út (The Simpler
Way) nevet adtam, és azt foglaltam össze benne, hogy hogyan alakíthatnánk át a mostani külvárosokat és városokat önellátó, független,
helyi, nemnövekedő gazdaságokká, amelyekben az életminőség magasabb lenne, mint most a fogyasztói mókuskerékben.
Igen, fontos része lenne a változásnak, hogy mindannyian elfogadjuk – a háztartás és a közösség szintjén is - a mértékletességre,
önellátásra, együttműködésre épülő életmódot. De annyira nem kéne messzire menni, mint én a tanyámon. Az új, egyszerűbb létben
lehetne természetesen villamosenergia-hálózatunk, (kis) városaink, (valamennyi) kereskedelem és nehézipar, vasúthálózat, (kicsi és a
városvezetők irányítása alatt álló) állam, egyetemek és szakmák, és a mostanihoz képest a társadalmi hasznosság szempontjára több
figyelmet fordító csúcstechnológiai kutatás-fejlesztés. Pénzért csak heti egy napot dolgoznánk.
Sok ökofaluban élő ember többé-kevésbé fenntarthatóan él már, és sokan próbálkoznak azzal is, hogy városaikat és külvárosaikat
önfentartóbb és kormányzatilag is önállóbb helyi közösségekké alakítsák. De ezek a nagyon bátorító kezdeményezések nem a fő célokra
koncentrálnak. Ha tényleg meg akarjuk menteni a bolygót, ne (csak) azzal foglalkozzunk, hogy hogyan vegyünk vissza a fogyasztói
életmódunkból, inkább csatlakozzunk a helyi közösségi kerthez nem titkoltan azzal a céllal, hogy a kertet művelőkkel összeülve együtt
gondolkozhassunk azon, hogy hogyan tudnánk a lényeges szerkezeti és kulturális átalakulásokat elindítani.
Szerkesztőségünk ajánlja továbbá, hogy a gondolkodás folytatása, elmélyítése érdekében aki teheti, látogasson el a
Nemnövekedés Hét eseményeire Budapesten, aug. 30. - szept. 3. között!
Az eredeti cikk itt olvasható: https://theconversation.com/living-off-the-grid-is-possible-but-its-not-enough-to-fix-climate-change-10929
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Kislábnyom tippek
10 méltatlanul mellőzőtt ötlet otthonunk hűtésére
Itt a nyár, a légkondicionálók nekiálltak komoly mennyiségű energiát fogyasztani. Jelentősen tudnánk csökkenteni a fogyasztásukat, illetve
a hűtést igénylő időszakot is rövidíthetnénk olyan egyszerű ötletekkel, amelyeket eleink még maguktól értetődőnek tekintettek.
Fontos: mindig azok a legjobb megoldások, amelyek nem utólag próbálják meg eltüntetni a meleget, hanem
igyekeznek megakadályozni a ház felmelegedését!
1. Használjunk napellenzőket
Az USA Energiaügyi Minisztériumának becslése szerint a napellenzők a délre néző ablakok
hőnyereségét 65%-kal, a nyugatra nézőkét 77%-kal is csökkenthetik. Melegebb éghajlatokon a hűtési
energia 26%-át, mérsékeltebb éghajlaton akár 33%-át is megtakaríthatják az ellenzők. És a kerti
bútorok élettartamát is növelik 
2. Ültessünk fákat
A fák télen beengedik a napsütést, nyáron árnyékot adnak, és csökkentik a karbon-lábnyomunkat 
Különösen az épület déli oldalának árnyékolása hasznos.
3. Ültessünk vadszőlőt
A kúszónövények meglepően hatékony házszigetelők, ráadásul sok egyéb hasznos tulajdonságuk is van, ld. oxigént termelnek, csökkentik
a zajterhelést, javítják a mikroklímát stb.. A repkény, a vadszőlő, a tatáriszalag és társaik gyorsan nőnek és hűtő hatásuk rögtön
érvényesül. A falak árnyékolásával az épület napi hőmérsékletingadozása 50%-kal is csökkenhet.
4. Az ablakok elhelyezése sem mindegy
Az ablakok nem csak nyitható-csukható lyukak a falban, hanem – ha jól vannak elhelyezve – egy kifinomult szellőzőrendszer fontos részei.
Azt mindenki tudja, hogy a meleg levegő felfelé száll, azaz ha az ablakok magasan vannak, és kinyitjuk
őket, a benti meleg levegő kiszellőzik. De a rendszer ennél okosabb is lehet.. A Bernoulli-törvény miatt a
ház tetején és a szélirány felé néző házoldalon alacsonyabb a légnyomás, mint a széllel szemben lévő
oldalon. Ezt kihasználva könnyen hűthetjük a házat, ha egész véletlen amerikai stílusú, két
emelőpaneles emelőablakunk van (). A széllel szemben lévő oldalon az alsó panelt kell felnyitnunk,
míg a túloldali ablaknál a felső panelt kell nyitni, így az alacsony nyomás átszívja a házon a levegőt. A
kivezető oldalon nyissuk nagyobbra az ablakot, mint a bemeneti oldalon, így nagyobb lesz a huzat.
5. Szereljünk a plafonra ventillátort
Számtalan fajta ventillátorból válogathatunk, de a lényeg mindegyiknél ugyanaz: a ventillátor által megmozgatott levegő párologtatja a
bőrünkön lévő nedvességet, és így hűt is bennünket - azaz minket hűt, nem a helyiséget. A fogyasztása pedig töredéke a légkondinak.
6. Fessük világosra a tetőt
Ahogy a jég/hó is visszatükrözi az UV sugárzást, úgy a fehérre festett tetők is jelentős mértékben csökkentik az épület felmelegedését. Ha
a nagyvárosok épületeinek tetejét és útfelületeit világosabb és hővisszaverő festékréteggel fednénk, az energiamegtakarítás óriási lenne.
7. Szereljünk fel redőnyöket, spalettákat vagy külső árnyékolókat
A nemkívánatos hőnyereséget jobb kint tartani, mint utólag megszabadulni tőle. Ebben lehet
segítségünkre például a túlnyúló tető, amely nyáron véd a napsütéstől, de télen alásüt a nap. Ennél is
jobb viszont az ablakra szerelt redőny, ami valóban a legnagyszerűbb, mégis mellőzőtt megoldás a
meleg ellen: szellőzést és biztonságot nyújt, árnyékol és a viharokkal szemben is védi az ablakot.
8. Ventillátort a tetőtérbe!
A napközben házban/padláson ragadt meleg levegőt olcsóbb „kimozgatni”, és hűvösebb éjszakai
levegőre cserélni például egy tetőtéri ventillátorral, mint hűteni egy légkondicionálóval.
9. Ne főzzünk bent
A régi kor embere nem véletlenül épített és használt nyári konyhát a nyári főzéshez – a tűzhely ontja a meleget, amire a 30 fokban igazán
semmi szükség odabent. Kerti, szabadtéri konyhát építhetünk egyszerű házi kivitelben is, igényeinknek megfelelő felszereltséggel, azaz
helyet kaphat a konyhánkban kemencétől elkezdve a grillezőn át a normál tűzhelyig bármi. Annak tényleg semmi értelme, hogy a benti
főzés miatt működtessük többet a légkondit. Inkább együnk sok salátát, és grillezzünk zöldségeket a kertben.
10. Nem mindegy, mire költjük a pénzünket...
A Floridai Napenergia Központ (Florida Solar Energy Center) szerint az igen költséges
házfalszigetelés nem véd igazán a nyári meleg ellen, a nyári hőterhelésnek ugyanis
mindössze 7%-át adják a falak. Jobban járunk, ha rászánunk egy pár órát és egy
tömítőpisztollyal körbejárjuk a házat réseket keresve.
A gépek hőtermelésének csökkentésével viszont jelentősen hűthetjük a belteret –
kapcsoljunk ki minden berendezést, amire nincs feltétlenül szükségünk (számítógépek stb.)!
A drága, fémfóliával bevont ablakok helyett is érdemesebb redőnyt használni – a redőnynél
legalább eldöntheti az ember, hogy mikor akarja beengedni vagy kizárni a napsütést.

Az épületek nyári hőterhelését alakító
tényezők többek között:
-

hőnyereség a fődémen keresztül (22%)
napsütötte falon keresztül (7%)
ablakon keresztül (26%)
háztartási gépek hőtermelése (35%)
levegőszivárgás (10%)

Forrás: http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/10-overlooked-low-tech-ways-of-keeping-your-home-cool.htm
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EnergiaKözösségek hírek
2015/16-os évadzáró rendezvény és 5. születésnapi ünnepség
2016. június 11-én az E.ON EnergiaKözösségek program immár harmadik évadának
zárását és az EnergiaKözösségek 5. éves fennállását ünnepeltük a Dürer
Rendezvényházban, a Városliget szomszédságában. A záró rendezvényen az összes
meghívott közösséget és családjaikat végül 117-en képviselték, több mint 35-en gyerekek,
akik szórakoztatásáról a program ideje alatt az Ökojáték csapata gondoskodott.
A program nyitásaként Pál Norbert, - a megtakarítási programot támogató - E.ON
Hungária Zrt. gazdasági igazgatójának köszöntőjét illetve Dr. Szabó Marcel, a jövő
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, a verseny fővédnökének levelét
hallgathattuk meg Radnai Anna, az AJBH munkatársának tolmácsolásában.
A köszöntők után az előadások következtek, először Vadovics Kristóf mutatta be röviden
az EnergiaKözösségek programot a jelenlegi évad és az 5 év tükrében, illetve ismertette a
verseny végeredményét és a nyertes közösségek sorát. Ezután Vadovics Edina számolt
be a program rendezvényeinek karbon-lábnyom számítási módjáról és a korábbi
tapasztalatokról. A program következtében kibocsátott CO2 semlegesítésére 123 db
magyar őshonos gyümölcsfát osztottunk ki a résztvevők között, melyeket a zala megyei
Tündérkertből, Kovács Gyulától szerzett be a GreenDependent.
Az előadásokat a három nyertes közösség beszámolója követte: beszámoltak a
kihívásokról, meglepetésekről és energiamegtakarítási tapasztalataikról. Bemutatták a
motivációikat, az általuk alkalmazott praktikákat, és jövőbeli elhatározásaikat, melyeket a
program hatására tettek. Holtversenyben első helyen az egyházasfalui Energiafaragók és
nyíregyházi Keleti Manók végeztek, míg a harmadik a mezőkovácsházi Mentőcsoport lett.
A közösségek sikeres életmód-változtatása után, a környezettudatosságuk elmélyítésében
és a kislábnyomos élet még hatékonyabb kialakításában szerettük volna segíteni őket,
melyhez egy kerekasztal beszélgetést szerveztünk. A meghívott előadók különböző
témaköröket mutattak be a hallgatóságnak. Ertsey Attila építész, az autonóm házakról,
energiahatékony felújításokról, Bérces Dóra az Átalakuló Közösségek tapasztalatairól
számolt be, míg Vincent Liegey a globális kihívásokat és a mindennapi életet
összekapcsoló Nemnövekedés mozgalomról mesélt.
A program a díjkiosztóval folytatódott, melyet az E.ON részéről Pál Norbert és KotschyKorpás Zsuzsa, a GreenDependenttől pedig Vadovics Edina adott át. Az 5. születésnapot
ünnepelve azokat az EnergiaKözösségek "veteránokat" is jutalmaztuk, akik régóta: 3, 4,
illetve 5 (!) éve résztvevői a programnak és a Kislábnyomos életmód követei. Mellettük a
hosszú távú partnereinket is köszöntöttük, az 5 éve partner Nagycsaládosok Országok
Egyesületét és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, illetve a 3 éve partner E.ON-t.
Az ebédszünetben szezonális, bio, fair trade és helyi alapanyagokból készített finomságok
vártak a résztvevőkre, melyeket Házikó és a KOFFAIR biztosított. Falatozás közben a
résztvevők megbeszélhették egymással a versenybéli tapasztalataikat, illetve
megtekinthették a GreenDependent környezetbarát termékkiállítását, mely energia és víz
megtakarítást elősegítő eszközökből, bio és fair trade termékekből áll. A termékkiállítás
mellett az idei záró rendezvényre egy meglepetéssel is készültünk: az 5 év legjobb
emlékeit, eredményeit és közösségi eseményeit visszaadó képeket állítottunk ki.
A rendezvény végén, mint ahogy minden születésnapon illik, felvágtuk a finomabbnál
finomabb tortákat, melyek mind nagy sikert arattak.
A teljes beszámoló képekkel megtekinthető ITT>>
Aki esetleg kedvet kapott, hogy csatlakozzon az EnergiaKözösségek következő
évadához, keressen minket bátran az info [@] energiakozossegek.hu e-mail címen!
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Kislábnyom hírek
Elmarad az EU és az USA “nagy üzlete”?
A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség, vagyis a TTIP szabadkereskedelmi
megállapodásról már 2013 óta tárgyal az amerikai kormány és az Európai Bizottság. Az egyezmény
célja, hogy még könnyebbé és szabadabbá tegye az áruk és a tőke áramlását az Atlanti-óceán két
partja között. Ha megvalósulna, ez lenne a legnagyobb gazdasági övezet a világon, ami a Föld két
legfejlettebb és egyben a világ GDP-jének 60 százalékáért felelős gazdasági térségeit kötné össze. Ez
első hallásra jól hangozhat, manapság mégis leginkább csak a tárgyalások körül folyó botrányok és
tüntetések miatt kerül be a sajtóba a TTIP. Az egyezmény maradék pártolóinak pedig a sok
magyarázkodás közepette egyre kevesebb érve marad arra, hogy miért is lenne érdekünk, hogy még
szabadabb legyen a kereskedelem az Egyesült Államok és Európa között.
A TTIP ellen felmerülő érvekről a 72. Kislábnyom Hírlevél Igazságosság ökológiai korlátok közt rovatában írtunk korábban. A Greenpeace
jóvoltából május 2-án kiszivárgott egyébként titkos tárgyalási dokumentumok alátámasztják, hogy az amerikai fél valóban úgy szeretne
több amerikai árut és szolgáltatást Európába juttatni, hogy lazuljanak az európai környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági és
egyéb szabályozások. Ezen felül olyan javaslatok is vannak a napvilágra került anyagokban, amik nem a mostani szabályozásokat
akarják megváltoztatni, hanem azt, hogy hogyan alakítson ki szabályokat a jövőben az EU. A Hírlevélben leírt, milliók által osztott félelmek
tehát korántsem voltak alaptalanok!
Az utóbbi időben szerencsére számos európai tagállam parlamentje, illetve kormányzati vezetője
jelentette ki, hogy jelenlegi formájában nem támogatja a TTIP-et. Ezért az Európai Bizottság elnöke,
Jean-Claude Juncker szeretné elérni, hogy az Európai Unió kormányfői erősítsék meg a
Bizottságnak az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi tárgyalások ügyében
korábban adott felhatalmazásukat. Mivel a téma várhatóan az EU kormányfőinek június 28-29-i
találkozóján került volna napirendre, ennek kapcsán 54 hazai civil szervezet kérte nyílt levélben
Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy a találkozón Magyarország vonja vissza a Bizottság
számára a TTIP tárgyalásokra adott felhatalmazását. Az Egyesült Királyság EU-s kilépése
azonban némileg felborította az előre eltervezett napirendet, így a TTIP újbóli megtárgyalása egyelőre várat még magára...
Forrás: http://index.hu/gazdasag/2016/06/06/ttip_szivarogtatas_kereskedelem/;
http://www.mtvsz.hu/civilek_a_ttip_targyalasi_mandatum_visszavonasat_kerik_orban_viktortol

A norvég állam nemet mond az erdőirtásra
Május végén a norvég parlament bejelentette, hogy közbeszerzési politikáját módosítani fogja,
és csak olyan termék vásárlását fogja engedélyezni ezentúl, amely előállításához nem
kellett erdőt irtani. Norvégia még a 2014-es ENSZ klímacsúcson tett ígéretet NagyBritanniával és Németországgal közösen, hogy elősegíti azon nemzeti törekvéseket, amik az
“erdőirtásmentes” ellátási lánc megvalósítását mozdítják elő. Ennek részeként azt is
megígérték, hogy fenntartható forrásból igyekeznek beszerezni a marhahúst, szóját,
pálmaolajat és faanyagot, azaz az esőerdők irtásáért mintegy 40 %-os arányban felelős
termékeket. Ezt az ígéretet váltja most be Norvégia, első államként a világon, ugyanis ez idáig
csak cégek tettek hasonló jellegű vállalásokat.
Az állam közbeszerzési politikájának erdőirtásmentessé tételét a norvég parlament Energia- és Környezetügyi Állandó Bizottsága
szorgalmazta, az ország Természeti Sokszínűség Akciótervére hivatkozva. A Norvég Esőerdő Alapítvány kampányfőnöke a többi országot
Norvégia példájának követésére buzdította.
Forrás: http://ecowatch.com/2016/06/08/norway-bans-deforestation/

Zéró karbonkibocsátású otthonok ígérete Nagy-Britanniában
2016 majdnem az az év lett Nagy-Britanniában, amikor kötelező jelleggel bevezetik, hogy csak zéró
karbonkibocsátású, azaz csak olyan otthonokat lehessen ezentúl építeni, amik a felhasználni kívánt
energiát megújuló energiaforrások segítségével meg is termelik... aztán mégsem. Tavaly
meggondolta magát a brit kormány és visszavonta ez irányú törekvéseit mondván, hogy meg
szeretné szabadítani az építőket a sok szabályozástól és fel szeretné lendíteni a brit építőipart.
Nemcsak az ellenzék és a zöld szervezetek, de az építkezési vállalkozások jelentős része is
felháborodott a nem várt változáson. Az elmúlt években ugyanis – számítva az új szabályozásra –
igen sok energiát és pénzt fektettek abba, hogy a zéró karbonkibocsátású otthonok elérhetővé
váljanak. Ezért a Bioregional brit szociális vállalkozás arra buzdít minden érdekeltet, hogy
szabályozás bevezetése ide vagy oda, építsenek csak azért is zéró karbonkibocsátású házakat, hiszen lehetséges, már számos jó
példa létezik szerte a világban, így Európában is, akárcsak a BedZED névre hallgató “ökofalu” London határában. Ráadásul – érvel
tovább a szervezet – szabályozás nélkül még könnyebb is karbonsemleges házakat építeni, rugalmasabbak ugyanis a feltételek.
Forrás: http://www.bioregional.com/zero-carbon-homes-forget-legislation-lets-do-it-anyway/;
https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/uk-scraps-zero-carbon-home-target
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Olvasni- és néznivaló - Nemnövekedés
Veszteségesek a legsikeresebb vállalatok?
Igen, azok lennének, ha fizetniük kellene azokért a természet adta erőforrásokért, pl. vízért, levegőért, amelyeket használnak és
elszennyeznek működésük során. Ez az eredmény abból a riportból származik, amelyet az ENSZ TEEB nevű programja (The Economics
of Ecosystems and Biodviersity – Az Ökoszisztémák és a Biodiverzitás Gazdaságtana) megbízásából készített egy szakértő cég. A riport
célja az volt, hogy szakértők felmérjék azokat a természeti erőforrásokat, természeti rendszereket, amelyek használatáért a vállalalatok
nem fizetnek.
A riport eredményei lehangolóak. Az erőforrások használatáért és a
szennyezések okozta, például közegészségügyi, károkért ugyanis
valakinek fizetnie kell, és mivel a vállalatok ezt nem teszik, a költségek a
társadalmat terhelik. A költségek 38%-a üvegházhatású gázok
kibocsátásából, 25 %-a vízhasználatból, 24 %-a területhasználatból, 7 %-a
levegőszennyezésből, 5 %-a vízszennyezésből és 1 %-a szemét
generálásból származik. Mindezek összesen a riport szerint 7,3 milliárd
amerikai dollárt tesznek ki.
A fenti számokból is jól látszik, hogy a legnagyobb negatív környezeti
hatást, az üvegházhatású gázok kibocsátása, legnagyobb mértékben a szén
használata okozza. Ez a fő hajtóereje annak, hogy feléljük a jelenben
azokat az erőforrásokat, amelyek a jövőt is ugyanúgy hivatottak szolgálni.
Ahhoz, hogy ez ne így legyen, nincs más választásunk, mint teljesen újragondolni és megreformálni a jelenlegi ipari termelést.
Forrás: http://www.filmsforaction.org/articles/none-of-the-worlds-top-industries-would-be-profitable-if-they-paid-for-the-natural-capital-they-use/

Nemnövekedés város és vidék határán
Katalóniában, Barcelona határán, a város és vidék mezsgyéjén él egy olyan, Can
Masdeu nevű közösség, amely a nemnövekedés mintáját követi. Ahhoz, hogy így
tudjanak élni, nem volt könnyű a kezdet. 2002-ben kerestek egy ideális helyszínt
akkori klíma összejövetelüknek. Házfoglalók, környezetvédők, aktivisták foglalták
el az egykor kórházként szolgáló épületet. A rendőrség próbálta őket kilakoltatni,
de a jól bevált házfoglaló technikának és a megfelelő publicitásnak köszönhetően
az új lakók végül maradhattak.
A kis közösség kisebb-nagyobb megpróbáltatásokkal, de az öreg helyi lakosok
segítségével kidolgozott egy öntöző rendszert. Ennek köszönhetően saját
élelmiszert tudnak termelni. De a közösség működtet könyvtárat, ingyenes boltot,
van egy hatalmas konyhájuk, jógatermük és információs táblájuk más, foglalható
házakról. Emellett a nagy közösségi központjukban mindenféle műhelymunkát,
öko-képzéseket is tartanak.
Can Masdeu lakóit most már nem akarják kilakoltatni, épp ellenkezőleg. Közelről, de akár távolról is jönnek megcsodálni, hogy milyen egy
jól működő permakultúrás gazdaság hogyan működik a giliszta komposztáló, a napenergiával hajtott sütők és tusolók, fatüzelésű
melegfürdő, vagy a hatékony vízhasználatú technikák. Minden népszerűség ellenére a közösség nem akar még többet termelni, nem
akar még több helyet elvenni másoktól vagy a természettől. Ez a projekt nem növekszik, stabilan sikeres.
Forrás: http://wire.novaramedia.com/2016/03/can-masdeu-a-catalan-eco-community-showing-the-potential-of-degrowth/

Az egyszerűbb út a globális válság, mint lehetőség valami újra
Ezen a címen egy inspiráló új dokumentumfilmet nézhetünk meg, melynek készítői, Jordan Osmond és
Samuuel Alexander azt remélik, hogy segítségével szélesebb körű társadalmi vitát kezdeményeznek
az önkéntes egyszerűség, a permakultúra és a gazdasági relokalizáció fontosságáról az ökológiai
korlátok korában.
A dokumentumfilm 2015-ben játszódik, és egy kis ausztrál közösségről szól,
akik ökofalu kialakításába kezdtek. Céljuk, hogy a gyakorlatban kipróbálják és
megéljék a radikálisan "egyszerűbb utat", amely többek között az anyagi
szempontból épp elegendő mennyiségű fogyasztáson, a takarékosságon,
valamint a permakultúrán, alternatív technológiák alkalmazásán és a helyi
gazdaságban való részvételen alapul.
A film a közösség élményeit, sikereit, nehézségeit, próbálkozásait mutatja be,
valamint a témában ismert aktivistákkal közöl interjúkat a permakultúráról,
lokalizációról, egyszerűségről, energiáról, ökológiai korlátokról stb.
Forrás és a teljes film megtekintése (angolul): http://simplicityinstitute.org/film
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Érdemes rápillantani
A sör nem ital, a medve nem játék,
az asszony... nem építész?
A Naturalhomes által bemutatott 9+9 nő akár fahéjillatú
mézeskalácstésztából is kisüthette volna a megtekinthető
házakat. A viszonylag kis alapterületű házikók szervesen
illeszkednek a környezetükbe, majdnem észrevétlenül
olvadnak bele. Két közös tulajdonsággal rendelkeznek:
mindegyiket nő építette és mindegyik természetes
építőanyagból készült.
Felhasználtak: agyagot, követ, szalmabálát, kendert,
kukoricacsuhét, olyan építőanyagokat, amelyek fellelhetőek
természetes állapotukban a környezetünkben.
Nők és férfiak, papírt, ceruzát az agyagos kézbe, lehet kezdeni a tervezést!
Forrás: http://naturalhomes.org/natural-building-women.htm#paulina

Let The Sunshine in! Engedjük be a napfényt!
A Google óriáscég a tavaly mutatta be a Project Sunroof elnevezésű szolgáltatását, amelynek hosszú távú célja, a napenergia
használatára való ösztönzés.
A Project Sunroof (Naptető Projekt) párhuzamosan működik a Google Earth szoftverrel, így a
már elkészített légifelvételeket is felhasználhatják. A szolgáltatás házra szabottan
megmutatja, hogy hogyan tudná valaki a napenergiát hasznosítani. Továbbá egy becslést is
kínál a tulajdonosoknak, amelyben meghatározzák, hogy 20 éven belül mekkora összeget
tudnának megspórolni akkor, ha hasznosítják a nap energiáját.
Több napenergiával foglalkozó vállalat is fizetett a Google-nak, hogy a kezdeményezés
részese lehessen. Az érdeklődő lakosok tájékoztatást kapnak arról, hogy mely cégek
vállalnak munkálatokat. A szolgáltatást a múlt hónapban 42 amerikai államban is bevezették,
így több, mint 43 millió potenciális tető van, amelyre napelemet lehet kiépíteni a platformon
keresztül.
Forrás: https://www.google.com/get/sunroof/about/ és http://www.tisztajovo.hu/megujulo-energiaforrasok/

Palackposta a jövőből: Emberek, ne igyatok palackozott ásványvizet!
… vagy legalább gondolkodjunk el róla, számoljunk, olvassunk utána, hogy milyen vizzel segítjük
az életfunkcióinkat, főként ilyenkor, a nyári hőségben.
Tudjuk, legoptimálisabb választás lenne egy friss, tiszta hegyi patak mellett lakni vagy
udvarunkon ásott kútból felhúzni az életet adó vizet. Ezek a megoldások legtöbb háztartás
számára egyelőre/már elérhetetlenek. Kénytelenek vagyunk valamilyen kevésbé természetes
forrásból kielégíteni a vízszükségletünket.
A palackozott ásványvizek gyártása egyrészt rendkívül káros a környezetre – ha másért nem, a
visszamaradó műanyag hulladék miatt –, másrészt ez a termékluxuscikknek minősül, főleg ha
összevetjük egy félliteres palack árát egy köbméter friss csapvizével.
A Kislábnyom hírlevél korábban is több lapszámban is foglalkozott a vízlábnyom fogalmával,
érdemes visszalapozni az 53. Kislábnyom hírlevélhez is.
Forrás : Palackozott ásványvíz

Döntés előtt kötelező: TVE termékteszt!
A választás szabadsága mindenkinek alapvető joga, de érdemes tudatosan mérlegelni. Néhány
esetben a saját egészségünk megőrzése a legfontosabb választási szempont, máskor pedig a
környezetünk védelme vagy sok esetbe a pénztárcánk tartalma. Vagy mindegyik együtt.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete a döntés folyamatát szeretné megkönnyíteni számunkra a
honlapján közzétett terméktesztjeivel. Gyűjthetünk információt itt az salátamixekről,
gyógyfürdőkről és mindenféle egyéb termékről.
Alaposan kidolgozott kritériumrendszerük alapján válogathatunk a folyékony ökomosószerekből
vagy a mostanában időszerű szunyog-és kullancsrisaztó szerek sokaságából is.
Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/termekteszt-folyekony-okomososzerek és http://tudatosvasarlo.hu/cikk/termekteszt-szunyog-es
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Termékek, szolgáltatások
Bicimaqiunas: Kerékpárral hajtott gépek Guatemalában
A biciklikre általában, mint zöld közlekedési vagy sportolási eszközökre gondolunk.
Azonban a világ számos területén a kerékpárok innovációk kiindulópontjaként is
szolgálnak, melyek célja a fizikai munka megkönnyítése és a termelékenység növelése,
így a bicikli tulajdonképpen a gazdasági felemelkedésnek is eszköze.
Guatemalában létrejött egy non-profit szervezet, a Maya Pedál, amely "bicimaquinas"-t,
avagy kerékpár-meghajtású gépeket készít, a turmixtól a daráló/őrlő gépekig mindent.
Nem csak az ötlet nagyszerű, hogy áram vagy üzemanyag nélkül, megújúló erőforrással
működő, környezetre ártalmatlan eszközöket hoztak létre, melyek jövedelem-teremtő
erővel is bírnak, hanem, ami ennél talán még lenyűgözőbb, hogy sikerült leküzdeni a
közösségek kezdeti ellenállását és szkepticizmusát ezen “low-tech” megoldásokkal
szemben, és meggyőzni őket, hogy nem csak a "high tech" működőképes. A Maya Pedál
vezetője Carlos Enrique Marroquin a linken található videóban beszél arról, hogy “napról
napra egyre több ember hisz a bicikivel hajtott eszközökben, mert az eredmények
magukért beszélnek!”
A Maya Pedál műhelyében alkalmazott eszközök már hosszú ideje állnak szolgálatban, mint például egy bicikli pumpa, mely legalább
tizenöt éves. Egyértelműen belátható tehát, hogy itt nem az eldobható áruk sorát próbálják gazdagítani, hanem hosszú távon igyekeznek
hozzájárulni az emberek életminőségének javulásához a kerékpárok segítségével.
Forrás: http://www.treehugger.com/renewable-energy/bicimaquinas-bike-machines-guatemala.html és http://www.treehugger.com/cleantechnology/guatemala-pedal-powered-machines-pump-water.html

Fenntartható étterem és közösségi gazdaság a háztetőn
Koppenhága külvárosában egy gyárépület tetején található a világ talán egyik
legfenntarthatóbb étterme, ami egyben nagyon sikeres is, hónapokkal előre asztalt kell
foglalni. A tető nagy része tulajdonképpen egy veteményes, amely a környék mintegy
40 családját látja el minden héten friss és vegyszermentes zöldséggel, valamint
baromfihússal és mézzel, a közösségi mezőgazdálkodás jegyében. Tehát bár
kézenfekvőnek tűnne, de nem innen származik az alapanyag az étterem számára,
azokat a közeli piacon szerzik be, mind organikus, biodinamikus vagy egyenesen
vadon termett. Az ételek elkészítésénél törekednek az egyszerűségre, igyekeznek a
friss és minőségi alapanyagok eredeti ízeit minél jobban megőrizni. Az öt vagy
hatfogásos vacsora mellé válogatott borokat kínálnak, mindezt pedig a kert egy-egy
szegletében lehet elfogyasztani.
Az étteremnek nincs kukája, komposztvécéje viszont igen. Az ételhulladékot a jószágok
kapják, a probiotikus mosogatóvízzel pedig öntöznek.
Forrás: http://www.treehugger.com/travel/worlds-most-sustainable-eatery-rooftop-copenhagen.html

Az újrahasználható palackok nem mindig annyira zöldek, mint gondoljuk
Az újrahasználható vizespalackokra általában úgy gondolunk, mint környezettudatos
gondolkodásunk és viselkedésünk egy eszközére, mellyel jelezzük, hogy tiltakozunk az
eldobható műenygapalackok pazarlása ellen. De vajon valaha végiggondoltuk, hogy
hogyan is készülnek ezek a palackok és ez mit is jelent a bolygó számára?
Kendra Pierre-Louis “Green Washed: Why We Can’t Buy Our Way to a Green Planet”
(Zöldre festés: Miért nem érhetjük el vásárlással a bolygó zöldítését) c. könyvében egy
egész fejezetet szentel a témának. Kiemeli, hogy számos gyártó, például a képen látható
kulacsok készítője a Klean Kanteen, vagy a Sigg csak újonnan bányászott alapanyagokat
használ palackjaik készítésére, annak ellenére, hogy hatalmas mennyiségben áll
rendelkezésükre újrahasznosítható rozsdamentes acél és alumínium is. Ami még rosszabb,
külön büszkélkednek azzal, hogy kulacsaik anyaga újrahasznosítható, míg ők csak új
alapanyaggal dolgoznak, így minden egy literes palackuk 0,35 kg CO 2 kibocsátásáért felel
még mielőtt elhagyná az alumínium kohót. Ráadásul az újrahasznosított alumíniumból készített kulacsok előállításának energiaigénye
csupán 5%-a lenne a frissen bányászottéhoz képest.
A rozsdamentes acél előállítása is hihetetlenül forrásigényes, mely külszíni nikkel bányászaton és a közismerten toxikus vaskohászaton
alapul. Mindezek kiüresítik ezen gyártók szavait. Mi hát a megoldás? Amíg nem találunk olyan újrahasználható vizeskulacsot, mely 100%ban újrahasznosított alapanyagokból készül, addig Kendra Pierre-Louis szerint – mivel időnk nagyrészét úgy is zárt térben töltjük – térjünk
vissza a hagyományos bögre és csapvíz módszerre, kimozdulva pedig igyunk köztéri ivókutakból vagy legyünk egy ideig szomjasak kicsit.
Kicsit kevésbé tudatos földlakóként pedig biztosítsuk, hogy kulacsunkat, vizespalackunkat minél tovább használjuk!
Forrás: http://www.treehugger.com/green-home/reusable-water-bottles-are-not-green-you-think.html
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Milyen árat fizetünk a mobiltelefonért? 3. rész – a gyártás
Manapság percenként 4000 mobilt adnak el a világon, ami összehasonlítva azzal, hogy ugyanennyi idő alatt 250 gyermek születik
világszerte, eléggé komoly szám. Ráadásul ezt várhatóan csak tovább fogja növelni a nemrég beharangozott szuperolcsó indiai
okostelefon piacra dobása, amely csupán négy dollárért lesz elérhető.
De hogyan lehetséges, hogy már négy dollárból ki lehet hozni az árát? Vajon mennyi energia és erőforrás szükséges az előállít áshoz, és
miként lehet megfelelő munkakörülményeket és tisztességes bért fizetni ennyi pénzből a dolgozóknak? Persze a telefon csak a gyártó
cégnek kerül ennyibe. Mert sokkal nagyobb környezeti és társadalmi árat kell fizetnünk érte, még ha a gyártási folyamatot nézzük is
csak.
Mobiltelefonjainkat sok más használati tárgyunkhoz hasonlóan többnyire
feltörekvő gazdaságokban, így pl. Kínában gyártják, ahol az összes készüléknek
majd háromnegyede készül évente. A kínai munkaerő még ma is olcsónak
számít, amely kifizetődővé teszi a tömeggyártást, bár egyes cégek mára tovább
álltak a még olcsóbb és tömeges munkaerővel kecsegtető egyéb délkelet-ázsiai
országok irányába. Az alacsony bérekért dolgozó, és gyakran kiszolgáltatott
helyzetben levő munkások azonban súlyos árat fizetnek azért, hogy a fogyasztók
olcsón juthassanak a termékekhez, és a gyár is nyereséges legyen. Mivel egyre
nagyobb az igény a minőségi és egészségre ártalmatlan termékek iránt, a silány
minőségű alapanyagok felhasználása helyett a munkaerő oldalon igyekszenek
alacsonyan tartani a költségeket. Sokszor előfordul, hogy a munkások nem
megfelelő vagy mindenféle védőfelszerelés nélkül dolgoznak akár
életveszélyes anyagokkal is az üzemekben. Egy tavalyi dokumentumfilmben
39 fiatal nőt mutattak be, akik három hónapnyi munka után lebénultak. A feladatuk az volt, hogy mobiltelefonokat töröltek tisztára az nhexán, egy súlyosan mérgező oldószer felhasználásával, de a munkások többsége még azzal sem volt tisztában, hogy mérgező
vegyületekkel dolgoznak. Azonban nem csak a veszélyes munkakörülmények okoznak problémát: egy civil felmérés szerint 2015-ben a
malajziai eletronikai ipar dolgozóinak majd a negyede kényszermunkában dolgozott. Kínai jelentések szerint sem ritka az “iskolai
gyakornokok” alkalmazása, amikor diákokat a tanulmányaikhoz semmilyen módon nem kapcsolódó területeken dolgoztatnak nagyon
alacsony bérekért, túlórában, akár személyes irataiktól megfosztva és az iskola részéről is megfélemlítve. A legsúlyosabb esetek pedig
elektronikai gyárakban dolgozó kilenc éves gyerekekről szólnak. A szegény, vidéki falvakból elcsalt gyerekek, akiket akár fizikai
erőszakkal kényszerítenek nem ritkán napi 12 órányi munkára, gyakran azt sem tudják, hogy valaha visszatérhetnek-e még a
családjukhoz.
Miközben a gyártók és a törvényhozók felelőssége vitathatatlan, azért a fogyasztók felelőssége sem elhanyagolható. Miközben elérhető
már olyan telefon (FairPhone), amelynek a teljes életciklusa során odafigyelnek a társadalmi és környezeti szempontokra, a fogyasztók a
többi gyártóra is nyomást tudnak gyakorolni. Szerencsére ez a folyamat már elindult, és egyre több nagy gyártó odafigyel (nem kis részben
a vásárlói megítéléstől hajtva) ezekre a kérdésekre az ellátói láncban. De ahogy a fenti adatokból is kiderül, még messze járunk onnan,
hogy nyugodt szívvel vegyük kézbe az új mobilunkat, bízván abban, hogy azt nem kényszer- vagy gyerekmunkával állították elő. A jövő,
valamint több százmillió gyári munkás sorsa rajtunk is múlik.
Forrás és kép: The World of Chinese, Worldometers, The Economist, World Vision

Elstartolt a 6. Nemzetközi Green-Go Rövidfilm Verseny

Aggódsz, hogy nem tudsz majd egészséges ételt adni gyermekeidnek, amit a kisléptékű, természetközeli gazdálkodás nyújthat?
Designerként vagy felelős vállalkozóként teszel a körforgásos gazdaság kialakításáért? Tenni szeretnél azért, hogy gyönyörű természeti
környezetünk a jövőben ne csak távoli emlék legyen? Minket érdekel a véleményed – forgass egy rövidfilmet és légy része a változásnak!
Nevezési határidő: október 31. További részletek és jelentkezés: www.greengofest.eu (Képek:Karlo Pušić, Manfred Huszar, Robert Pall)

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, Lukonits Éva,
Péter Emőke, Szomor Szandra, Vadovics Kristóf, Vásárhelyi Csenge
Design: Iconica Bt.
Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület
2100 Gödöllő, Éva u. 4.
Tel.: 06-28/412-855
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
(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért)
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