Tudi ti lahko vplivaš na spreminjanje podnebja. Vsakdo lahko prispeva
tako, da uporablja manj energije in manj fosilnih goriv. Tukaj je nekaj
nasvetov, ki jih lahko začneš izvajati že danes:
Æ Manjša raba energije vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
in obenem privarčuje denar. Varčuj z energijo!
Æ Uporabljaj zeleno energijo. Izberi podjetje, ki dostavlja elektriko in
toploto iz obnovljivih virov, kot npr. biomase ali sončne energije.
Æ Zamenjaj vse žarnice z energetsko varčnimi žarnicami. Res so dražje,
vendar trajajo dlje in uporabljajo manj električne energije. Vedno
popolnoma izključi vse naprave. Televizor v stanju pripravljenosti porabi
skoraj toliko elektrike kot če bi bil vkljopljen.
Æ Če je le mogoče, uporabljaj sredstva javnega prevoza. Za nakup
avtomobila, plačilo davkov, njegovega vzdrževanja in goriva porabiš več
denarja kot ga boš kadarkoli porabil za javni transport.
Æ Kupuj hrano, ki je lokalno pridelana. Prevoz dobrin do trgovin
povzroča 11% evropskih emisij toplogrednih plinov. Ne kupuj
zamrznjene hrane.
Æ Vprašaj svojega delodajalca, svojo univerzo ali svojega učitelja, kaj
storijo za zmanjšanje emisij. Preproste spremembe lahko zmanjšajo
potrebo po električni energiji za 50% in več.
Æ Zahtevaj od politikov, da ustavijo fosilne dinozavre, ki grozijo
planetu, in njihove subvencije. Namesto njih naj podprejo varčevanje z
energijo, obnovljive vire energije, javni prevoz ter raziskave in razvoj
okolju prijaznih tehnologij.
Æ Več nasvetov lahko dobiš na www.focus-ngo.org ali
www.foeeurope.org
Ne bodi fosil – bojuj se proti spreminjanju podnebja!
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Ali je tega kriv vaš zamrzovalnik?

Preprečevanje podnebnih sprememb se začne doma: TI
lahko začneš reševati podnebje ZDAJ!

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s
katero se sooča naš planet.
S kurjenjem premoga, nafte in plina (t. i.
fosilnih goriv), pa tudi z industrijskim
kmetijstvom in sečnjo velikih gozdov, v
ozračje izpuščamo ogromne količine plinov,
ki v atmosferi zadržujejo sončno toploto (t.i.
toplogredni plini). Zaradi zadrževanja
sončne toplote v atmosferi se ozračje
segreva. V zadnjih 100 letih se je
povprečna globalna temperatura dvignila za
0.7°C, znanstveniki pa napovedujejo, da se
lahko do leta 2100 dvigne do 5.8°C.

Spreminjanje podnebja že
občutimo.
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V zadnjih letih smo bili pri nas priča sušnim
poletjem, deževnim zimam s hudimi nalivi
in nevihtami ter pogosti uničujoči toči.
Sprememinjanje podnebja bo na globalni
ravni povzročilo poplave, suše, izumrtje
četrtine živalskih in rastlinskih vrst na svetu
in izbrisala cele države z zemljevidov.

Industrija fosilnih goriv nas drži
odvisne od premoga, nafte in plina,
vlade pa uporabljajo vaš denar za
njihovo financiranje.
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Na svetovni ravni prejme industrija fosilnih
goriv prek 160 milijard evrov subvencij, ki
so podprte z denarjem davkoplačevalcev.
Če bi odstranili te subvencije, bi se emisije
ogljikovega dioksida lahko zmanjšale tudi
do 18%.

Medtem, ko je spreminjanje
podnebja v glavnem rezultat
našega življenjskega sloga, bo to
ubilo milijone revnih drugje.
Podnebne spremembe prizadevajo celi svet.
Bogate države se bodo s problemom lažje
soočile. V državah v razvoju pa se bodo
bistveno poslabšale življenske razmere
milijonov ljudi. Človeška življenja so tam
veliko bolj odvisna od narave in ranljiva v
naravnih nesrečah. V nevarnosti so ne le
življenja, temveč tudi razpoložljivost hrane,
javno zdravje in zaloge pitne vode.
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Dobra novica: vse, kar potrebujemo
za rešitev podnebja, je v naših
rokah. Ni potrebe po ugašanju luči,
ker lahko energijo uporabljamo
veliko bolj učinkovito!
Največji krivec podnebnih sprememb so
emisije ogljikovega dioksida (CO2), plina, ki
v velikih količinah nastaja pri pridobivanju
energije. Še vedno pa lahko ukrepamo. Na
voljo imamo rešitve, ki lahko bistveno
prispevajo k zmanjšanju emisij.
Znanstveniki ocenjujejo, da lahko s
trenutno razpoložljivimi tehnologijami
zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za
75%, ne da bi pri tem trpela naše udobje
ali gospodarstvo! Torej:

Ne bodi fosil.
Bojuj se proti spreminjanju
podnebja!
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