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There are no translations available.

Idén a globális túllövés - vagy egyesek szóhasználata szerint túlfogyasztás - napja július 29-re
esik, a legkorábbra azóta, mióta számolják az emberiség ökológiai lábnyomát. Ez azt jelenti,
hogy július 29-ig feléljük, amit idén a Föld ökoszisztémái fenntarthatóan előállítottak. Ezután
tartalékainkat, és a jövő nemzedékeinek, azaz gyermekeink, unokáink tartalékait kezdjük felélni.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete szerint 12 évünk van, hogy még hatékonyan
cselekedni tudjunk, és limitáljuk az emberiségre és mai ökoszisztémákra nézve nagyon súlyos
következményeket az egyik globális probléma, a klímaválság kapcsán.

De mit tehetünk? Az alábbiakban a The Guardian c. angol lap cikke alapján azt mutatjuk be,
hogy mit tesznek azok, akik ezeket a problémákat kutatják, és teljesen tisztában vannak azzal,
hogy mit jelent most már nem is hosszú, de középtávon a nem-cselekvés.

A teljes cikk ITT olvasható.

Aktuális hírlevelünket pedig ITT érheti el, melyhez jó olvasgatást kívánunk!
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Ízelítő a tartalomból:
Kislábnyomos életmód:
Mondjunk le a repülésről!
Kislábnyomos Tippek:
&bdquo;Töltsd meg tartalommal az utadat és enyhítsd a negatív hatásokat!&rdquo;
&ndash; tippek egy felelősen repülő utazótól
Hírek:
Őshonos gyümölcsfákkal a karbonsemleges működésért
Hogyan került napelem négymillió bangladesi háztetőre?
Spanyol városok az energiaforradalom útján
Érdemes rápillantani:
- &bdquo;Élő&rdquo; ház a városban
- Közösségi energiás kezdeményezések gyűjteménye
- Hogyan élvezhetjük a világvégét? - Olvasói filmajánló
EnergiaKözösségek:
- Ismét zajlik a &bdquo;Kell ennyi energia?&rdquo; kampány
- Miben vagyunk már igazi energiabajnokok? &ndash; a &bdquo;Kell ennyi
energia?!&rdquo; kampány első kihívásának értékelése
Igazságosság ökológiai korlátok közt:
- Élelmiszermentés &ndash; hazai és indiai programok
ENERGISE - fenntartható energia:
- Online adatbázis a fenntartható energiás kezdeményezésekről
Szezonális szemezgető:
- Befőzés, tartósítás természetesen

A Kislábnyom Hírlevél 114. száma a következő linken érhető el: https://mailchi.mp/6759ec1
5183b/kislabnyom-hirlevel-114-szam
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