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There are no translations available.

1992-ben egy közös figyelmeztetést adott ki 1700 tudós, melyben arra szólították fel az
emberiséget, hogy alapvetően változtatnunk kell a bolygónkhoz, a Föld élőlényeihez való
viszonyunkon. Most, 25 évvel később, ha visszatekintünk az elért eredményekre, azt látjuk,
hogy az ózonréteg stabilizásán kívül a legtöbb probléma aggasztóan súlyosbodott; a fosszilis
erőforrások elégetése és a kérődző állatok metánkibocsátása miatt drasztikusan nőtt az
üvegházhatású gázok mennyisége, melyek elindították a klímaváltozást, valamint küszöbön áll
egy hatalmas fajkipusztulási hullám. Ezért 2017-ben 20 000 tudós és kutató kiadott egy
második figyelmeztetést, mely példa nélküli összefogást jelez. Ideje tehát cselekedni...
Jelen hírlevelünkben ahhoz szeretnénk inspirációt és segítséget nyújtani, mit tehetünk mi a
"saját kis" életünkben. Csatlakozzunk hát mindennapi tetteinkkel ahhoz a sokszínű és növekvő
közösséghez, amelynek a tagjai már elkezdték a változást!
Ízelítő a tartalomból:
Kislábnyomos életmód:
- Egy jelentés szerint elkerülhetetlen lesz a klíma- és egészségügyi válságot enyhítő
&bdquo;húsadó&rdquo; - el kell, hogy induljunk a kevés-húsos életmód felé?
- Kedvcsináló húsmentes receptek a Kislábnyom hírlevél íróitól

Tippek:
-

Hét ötlet, ami távol tartja a gyerekeket a képernyőtől
Hazai képernyőmentes példa kisgyermekes családtól
Ötletek a telefonhasználat csökkentésére a hétköznapok során

Hírek:
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- A legfrissebb tények és adatok a klímaváltozásról
- Új-Zéland új vízum kategóriát hoz létre a klímamenekültek számára
- Egy perui gazda a klímaváltozásban betöltött szerepe miatt perelt be egy német
energetikai óriáscéget

Érdemes rápillantani:
-

Közösségi filmvetítés Magyarországon: Holnap
Környezettudatos-e a macsó férfi vagy macsó férfi-e a környezettudatos?
Gyerekjáték: a kevesebb több

Szezonális szemezgető:
-

Alternatív influenza-kezelés
Téli kirándulóhelyek

Igazságosság ökológiai korlátok közt:
-

Élhető városrész egy élhető városban: Aspern, Bécs Tóvárosa

A hírlevél itt is megnézhető , linkkel mindegyik cikkhez.
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