PODNEBNE SPREMEMBE

Izzovi svojo vlado s ponudbo, ki je ne more zavrniti:
ponudi ji svoj osebni Podnebni dogovor!

Spreminjanje podnebja je resnično!
Spreminjanje podnebja je največja posamična
grožnja našemu planetu. Kurjenje premoga, nafte in
plina pa tudi intenzivno kmetovanje in sečnja
gozdov povzročajo izpuste t. i. toplogrednih plinov,
ki povzročajo spreminjanje podnebja.
Če se povprečna temperatura dvigne, bosta narasli
tudi število in jakost ekstremnih vremenskih
dogodkov: poplave, neurja, vročinski valovi, plazovi
ali suše. Dvig gladine morja bi z obličja Zemlje
zbrisal nizko ležeče in otoške države, kot so Maldivi.
Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da
zaradi spreminjanja podnebja vsako leto umre 150
000 ljudi. Posledice bodo sicer prve čutile države v
razvoju, vendar bodo te doletele tudi vso Evropo.
Vročinski val iz leta 2003 ali pa nedavne poplave v
srednji Evropi bodo že v nekaj desetletjih prej
stalnica kot izjema.
Kaj moramo storiti? Zmanjšati moramo izpuste
toplogrednih plinov: energijo uporabljati varčno in
učinkovito ter jo pridobivati iz obnovljivih virov
energije, kot so sonce, voda, veter in biomasa,
namesto iz umazanega premoga.

Pomagaj rešiti podnebje! Ponudi vladi
svoj osebni dogovor zdaj!
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Svetovnemu podnebju grozijo katastrofalne
spremembe, ker ljudje preveč energije porabimo preveč
neučinkovito, kar ozračje onesnažuje s toplogrednimi
plini, ki segrevajo planet.
Ti lahko pomagaš reševati
podnebje z majhnimi
spremembami v svojem
življenjskem slogu.
Tvoj prispevek pa bo še
učinkovitejši, če bodo
tudi vlade prispevale svoje
in poostrile omejevanje
izpustov toplogrednih plinov.
Zdaj naredi svoj
Podnebni dogovor!
Če to bereš na eni od
naših akcij, lahko
ukrepaš takoj! Napiši
svoj Podnebni dogovor
na enega od
stripovskih 'oblačkov',
ki ga dobiš pri naših
aktivistih. Tvoj dogovor
bomo zabeležili s
fotografijo. Ta bo
dodana v veliko
galerijo ljudi iz vse
Evrope, ki so
se pripravljeni bojevati
proti spreminjanju
podnebja.

Kaj je Podnebni dogovor?
Bistvo Podnebnega dogovora
je, da ti ponudiš nekaj, kar lahko
narediš doma, od vlade pa
zahtevaš nekaj, za kar ti misliš,
da bi morala narediti v boju proti
podnebnim spremembam.
Svojo ponudbo lahko
posreduješ na eni izmed naših
akcij ali prek interneta.
Tvoj Podnebni dogovor bomo
poslali vladi, v velikem
fotoalbumu, s fotografijami
tisočih ljudi, ki so se pripravljeni
bojevati proti podnebnim
spremembam.
V novembru letos se bodo
vlade številnih držav pogajale
o tem, kako zaščititi podnebje.
Predstavnike vlad bomo
soočili z veliko fotografsko
razstavo, na kateri bo –
skupaj s teboj – na tisoče ljudi
zahtevalo ukrepanje za
stabilno podnebje. Razstava
bo politike spomnila na
pričakovanje ljudi, da se bo
ves svet aktivno bojeval proti
spreminjanju podnebja.

Kaj lahko ponudiš v svojem
Podnebnem dogovoru:
• Ko boš lahko izbral dobavitelja
električne energije, izberi takega,
ki ponuja elektriko iz obnovljivih
virov energije.
• Uporabljaj energetsko učinkovite
naprave.
• Popolnoma izklopi TV
sprejemnik, računalnik in druge
naprave iz električnega omrežja. V
stanju pripravljenosti porabijo
skoraj polovico energije v
primerjavi s tisto, ki jo porabijo,
kadar so vklopljeni.
• Uporabljaj javni prevoz ali se
vozi s kolesom. Kadar je mogoče,
potuj z vlakom, namesto z letalom.
• Toplotno izoliraj stanovanje ali
hišo in s tem ustavi izpuhtevanje
energije in denarja v zrak.
• Kupuj izdelke s čim manj
embalaže.
• Kupuj lokalno pridelano hrano,
saj s tem zmanjšuješ potrebe po
prevažanju in posledično tudi
izpuste.
In kaj lahko zahtevaš od vlade:
• Da uvede spodbude za boljšo
izolacijo stanovanjskih hiš in
postavi standarde učinkovitosti za
električne naprave.
• Da z učinkovitimi podpornimi
mehanizmi spodbudi velika
vlaganja v obnovljive vire energije.
• Da prisili proizvajalce
avtomobilov v izdelovanje bolj
učinkovitih vozil.
• Da ustvari spodbude za premik
tovornega prometa s cest na
železnice.
• Da prepreči javnim bankam
kreditiranje umazanih energetskih
projektov, kot je npr. gradnja
naftnih in plinskih daljnovodov.
• Da zagotovi, da bo Evropa
opustila nevarno jedrsko energijo.
Obnovljivi viri energije so cenejši
in varnejši.
• Da razišče, kje vse v Sloveniji so
potenicali za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov, in jih izkoristi.

Friends of the Earth Europe so hvaležni Fundaciji Oak in Evropski komisiji za finančno podporo kampanje. Vsa odgovornost je na strani Friends of the Earth.

