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О, хайде, госпожо Кмет.
Имаме угоровка. Сега не е времето да
умувате.
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Шегувате ли се?
„Фосилиа“ има над
100-годишен опит.
Как може някой да
вярва, че шепа вятърни
турбини ще могат да
произвеждат нужното ни
електричество?

Не умувам, просто
казвам, че няколко
съветника проявяват
интерес в другото
предложение.
Предложението на
„Слънчев Лъч“.

Да, но нали знаете, господин
Въглищов, има нарастващо безпокойство
относно… е, нали сещате се… промяната
на климата.

Хайде да пропуснем
хипарските разговори. Знаете, че нашата
електроцентрала ще бъде
най-ефективната по рода си.

Аз съм с Вас по този въпрос, г-н Въглищов.
Но не всички го виждат по този начин.
С изборите след по-малко от 18 месеца,
не мога да си позволя неодобрение сред
избирателите.

Освен това, благодарение на
новата ни инвестиция, ще можем
да извадим от употреба една
от по-малките и по-неефикасни
централи. Това е добре за
планетата, нали?

Както и да е, не бъдете толкова песимистична.
Промяната на климата засега не е проблем. Да
мислим за това, когато му дойде времето. Можете
ли да се сетите за проблем, на който науката не е
намерила решение?

Ами… Рак.
Бедност. Глад.

Наистина ли си мислите, че това
е, за което се притесняват вашите
избиратели? Те искат електричество.
Това би трябвало да е главната ни
грижа в този момент.
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Хайде моля Ви се,
госпожо Кмет. Какво Ви
притеснява? Тежка вечер
ли имахте?

Ние спонсорираме
над 50 събития и
организации в града.
Не искате това да се
промени, нали?

Вятърни турбини. Това ли
е, което избирателите Ви
харесват?
Грозни
турбини
накъдето и да погледнеш.
Запомнете,
ако
построим
тази нова електроцентрала,
ще спонсорираме много други
проекти с парите, които
генерира. Това е обещание.

Не, разбира се, че
не, но...

Може би сте прав. Но трябва
да убедите хората с Вашата
маркетинг кампания.

Не искам да имам
някакви проблеми.

Няма да съжалявате
за това решение,
госпожо Кмет.

Зная.
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Госпожо Кмет, приключих с
работата си за днес. Имате ли
против, ако си тръгна?

Да, София, можеш
да си вървиш.
Мисля, че всички
се прибираме у
дома.

Беше ужасен ден.

Кмете! Имаме важни неща да обсъдим
с Вас! Молим Ви, госпожо кмет!

Не сега, много
съм заета.

Хей, София! За
какво е целият
този шум?

Здравейте!
Изглежда… не
зная, нещо за
лектроцентралата.
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“Не на изкопаемите горива – Да на
възобновяемата енергия”

Ц-ц! Политици!
Никога не слушат!
Хайде Мария, да
продължаваме с
подписката.

Промяната на климата е
реална. Изкопаемите горива
унищожават планетата ни.

За какво точно е
тази подписка?

Искаме да покажем
на политиците, че
много граждани искат
възобновяема енергия, а не
изкопаеми горива.

Не искаме „Фосилиа“
да строи нова
електроцентрала тук.
Бихте ли подписали?

Ако не са въглища,
тогава какво?

Има богат избор.
Слънце, вятър… да
изберем възобновяемите
източници!

Ако „Фосилиа“ предлага
само невъзобновяема
енергия, тогава кой
предлага зелена?

Има много зелени доставчици.
Един от тях, „Слънчев Лъч“,
е заинтересован да построи
вятърни турбини в Равно поле.

Значи това е, за
което говориха...
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Ще прочетем листовките.
Благодаря и късмет с
подписката ви!

Ще се прибирам. Не ми
се тренира.

О… добре, няма
проблем.

Не можеш да имаш доверие на
„Фосилиа“, повярвай ми, знам.
Сделката със „Слънчев Лъч“ може
да е много по-добре за града.

Скъпи, не забравяй, че
работиш за тях. Не хапи
ръката, която те храни.

Не работя за тях. Рекламната
ни агенция работи за тях. И
се надявам, че все още имам
правото да казвам, че не ги
харесвам.

Татко, защо не поиска
да работиш върху
друг проект?

Не съм в положение да
посочвам и избирам, миличка.
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„Фосилиа“ са
най-добрият ни клиент
и плащат добре.

Чувала ли си някога за „Слънчев
Лъч“?

Точно ги търся в
гугъл… виж това...

Слънчев ъч
За теб

За околната среда

За бъдещето

Електричество от вятър и слънце за Вашия дом? Натиснете тук
Научете повече за нашето сертифицирано от EKOенергия електричество.

Чувал ли си някога
за EKOенергия?
Не. Виж сайта им. O, и
е на… еха, 30 езика!

EKOeнергия
Home

За нас

Eко-етикет за електричество

Екомаркировка

Как да купуваме ЕКОенергия

EКОенергия е мрежа от 35 европейски екологични организации от почти всички европейски страни.
Ние поощряваме използването на възобновяема енергия и искаме да предоставим на потребителите
възможността да извлекат повече ползи от техния договор за електричество.
ЕКОенергия е също и името на единствения пан-европейски
еко-етикет за електричество. ЕКОенергия е възобновяема
енергия. Освен това, ЕКОенергия се произвежда в
електроцентрали, които отговарят на установените от
ЕКОенергия критерии за устойчивост.

„Като европейски потребител,
можеш свободно да избереш
своя доставчик на електичество
и предпочитания вид
електричество.“

Научете повече за зеленото електричество и
промяната в климата ->
Научете повече за нашия Климатичен фонд ->

Не знаех, че има толкова
много доставчици. Ние
винаги сме забити с
„Фосилиа“.
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... хей, погледнете тук
„Фонд за околната среда
на ЕКОенергия“. Какво ли е
това?

EKOenergy Environmental Fund
За всеки мегаватчас,
продаден като
ЕКОенергия водно
електричество, се плаща
вноска от минимум 0,10
евро (десет евроцента)
във Фонд за околната
среда ЕКОенергия.
Парите се използват
за финансиране на
изпълнението на проекти
за възстановяване на
реки.
Научете повече →

Какво друго правят тези
ЕКОенергия?

Изглежда, че установяват
екологични критерии за
електроцентрали. Прочетете това.

Защо не сменим договора си?
Парите ни всъщност могат да
отиват за нещо полезно.

Те имат критерий
за ефикасност за
електроцентрали,
използващи биомаса
и дори изключват
някои видове биомаса,
например тези, които
могат също да
бъдат използванни
за храна.

Натиснете бутона „Как да
купуваме ЕКОенергия“, София.
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Хей, София! По-добре ли
се чувстваш днес?

Горе-долу. Искам да
обсъдя нещо с всички вас.
Много е важно.

По-важно от нашата тренировка?
Отборът на момчетата има мач
тази неделя.

Имаш предвид тази на Равно поле?
Да, в момента решават
какъв вид централа искат
да изградят там.

Определено. Чували ли сте за новата
електроцентрала, която искат да
построят?

Мислех за това вчера и
наистина чувствам, че можем да
направим нещо да подкрепим
идеята за вятърни турбини.

Защо говориш за това сега? Тук сме, за да играем.

Не искам да загубя мача неделя
заради твоето хленчене!
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Не става въпрос за МОЕТО хленчене!
Вече има много дейности, които
популяризират вятърна ферма.

Сугрна съм, че всички
знаете за глобалното
затопляне и промяната
в климата. Зелената
енергия може да помогне
за предотвратяването им
и нашия град може да е
добър пример.

И защо не? В някои
страни те вече
произвеждат повече от
20% от електричеството.
И това е само началото.

Стига глупости,
София. Вятър...
ха-ха-ха!
Това няма да
стане никога...

Това са глупости, измислени
от хипита, за да те накарат
да живееш като пещерен
човек, София.

Ако те пряват повече пари, може би ние
също ще получим повече пари!

...Чакай, „Фосилиа“ не
е ли нашия спонсор?

Защо ще ...
както и да е.

Да, защо
питаш?

Става въпрос за
правото на избор.
Искам просто да
си помислите.

12

Това всичко е много хубаво, София,
но какво можем ние да направим?
Имам предвид, общинският съвет
трябва да реши.

Аз също бих избрал
зелена енергия, но не
мисля, че ще ни питат
какво искаме.

Затова казахме, че е тъпо
да обсъждаме тези неща.
Хайде да играем!
Имаме по-важни неща
за вършене.

Но може би има
нещо, което можем
да направим....

София, ти работиш в
кметството, нали?
Пробвала ли си да
повдигнеш въпроса там?

Още не. Исках да
прочета за това първо.
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Г-жо Кмет? Мога
ли да поговоря
с Вас?

Не можах да не чуя Вашия
разговор с г-н Въглищов.

Това изобщо не е
твоя работа, София.

... не сегя,
заета съм.

Знам, но....
аз много се надявам,
че градът ще избере
зелена енергия...

Нашият град прави много, София. Ние точно
въведохме кофи за рециклиране. Не можем
да разрешим всички проблеми на този свят.
Зеленото електричество
е наистина
благородна кауза,
но... не е
толкова просто.

Но защо поне
не започнем да
минаваме на
зелено...

Защо не?
Защото не винаги има вятър,
София...А нашият град има
нужда от много енергия ...

Вие сте твърде млада,
за да разберете.

Зеленото електричество
може да е бъдещето, София...
но не е настоящето.

14

Я.. очаквах да сте
по-възрастна

Ох, ха-ха! Аз съм доброволка за
ЕКОенергия. Приятно ми е да се
запознаем, София. Казахте, че имате
някои въпроси за нас.

Някои ми каза, че няма начин да разбереш, дали
електричеството от контакта в къщи всъщност е зелено. Как
стават нещата?

Ако искате да купувате зелена енергия, трябва да изискате това от
Вашия доставчик. Те използват ГП, за да докажат, че са произвели
достатъчно зелено електричество, за да покрият Вашето разходване.

Гаранции за произход?

Ако доставчиците на електричество искат да
продават повече зелено електричество, отколкото
произвеждат, те могат да купят Гаранции за
произход от други зелени производители. Но
във всеки случай, всеки сертификат може да бъде
използван само веднъж. За повече информация,
можете също да погледнете на нашия уебсайт.

Чудесно,
благодаря Ви!

да .Гаранции за произход. Държавата
предоставя на доставчиците сертификат, наричан
Гаранция за произход за всеки произведен от тях
мегават час зелена енергия. Доставчиците
на електричество могат да продават толкова
зелено електричество, за колкото имат
Гаранции за роизход.

Участвам в ЕДС – Европейската доброволческа
служба. Това е програма на ЕС, която позволява
на млади хора да отидат в чужбина и да станат
доброволци в неправителствена организация.
ЕКОенегрия е домакин на доброволци от различни
страни.

Между другото ... какво имате предвид
като казахте, че сте доброволка за
ЕКОенергия? Стана ми интересно.

Ама те и това ли правят? Уау!
Ох, аз имам и няколко въпроса за
Климатичния фонд...
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София! Получихме
съобщението ти. Значи
не станаха нещата с
кмета, а?

Казах ти, че е тъпа идея

Също като
тези хипи
загубеняци?

Не можах да я накарам да
нищо да прочете. Мисля, че е
време за различна стратегия.

Мислиш, че
няколко подписа
ще помогнат?
Говориш за
петиция.

Не сме свързани с „Фосилиа“ доживот. Трябва да
кажем на възможно най-много хора. Може би имаме
шанс да обърнем поне част от енегрията ни в зелена.

Да мисля. Но по-важно, искам хората
да разберат, че има избор.

Можем да
направим флайъри.
Или плакати. Мога
да сложа няколко в
университета.

Да, но ние сме футболен отбор, не клуб
„да спасим света“. Виждате ли „Сила
на цветята“ изписано където и да е на
стената?

Защо те е грижа? Не
използваме клубни пари, за
да финансираме дейностите.

Не се нерви. Ние
сме приятели,
нали? Защо да не
направим нещо
различно заедно за
разнообразие.

Нямам време за
губене за вашата
хипи кампания.
Наемете друго
място за това.
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Рискуваме да загубим
спонсорството.

Мислиш ли...?

Разбира се! И как тогава
ще си позволим добре
поддържано игрище,
екипи за отбора, клуб с
климатик...?

Като клуб се не се
занимаваме с тях.
Няма да ни отнемат
спонсортвото.

Може би нямаме нужда
от толкова много пари.
Например, кой използва
климатика тук? И защо
имаме нужда от нови екипи
всеки сезон?
Защо не?

Не бъди толкова наивна, София. Ако
повечето от вас участват в тази
глупава кампания, те ще разберат.
И защо биха продължили да харчат
пари за нас?

Ох, така ли? И кой ще
им каже?

Мъжкият отбор е почти готов за
регионалното първенство. Няма да
загубим този шанс заради теб.
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Можем ли да започнем
да тренираме най-после?

Не се нерви, Марк, ще
играем... победата не е
само в тренировките, а и в
отборния дух.

И ако „Фосилиа“ ни
отнеме спонсорството,
ще намерим някой
друг. Нямаме нужда от
толкова много пари. Ще
продължим да играем.

Дали ще спечелим
първенството
зависи от нас, не от
тях...
Но, какво
ще правим с
първенството...

Както и да е, да
се надяваме, че
страховете на Марк
няма да се сбъднат.

Ще видим...

Тъпанари. Късмет.
Ще съжалявате за
това.
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Харесва ми
как изглежда
флайъра.

Можеби да намерим
нещо по-остро. Това е
малко просто.

По-добре е
да е просто
и лесно
разбираемо.

Помни, че ще ги
раздаваме на
новаци.

Мислиш ли, че
„Минете към
зелена енергия!“ е
достатъчно добро?

Книжарницата се
съгласи да е домакин
на нашия обществен
форум!

Ще бъде след месец. Дали ще имаме
достатъчно време за реклама?

Ти си правилният човек за
това, София. Ти вече убеди
всички нас! Сигурен съм, че
речта ти ще бъде невероятна.

Аз мога да се погрижа
за рекламата. Ти
трябва да напишеш
презентацията, София.

Аз...аз не
мислех да
говоря....
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Господине, подпишете нашата
петиция за изграждането на
вятърна ферма на Равно поле!

Това трябва да е същата група,
която изпрати тези имейли
за преминаване към зелена
енергия.

Да, всички ги получихме. Прочетох
предложението на “Слънчев Лъч” отново.
Всъщност, звучеше по-добре отколкото ми
беше в главата.

Хей, Дейв, ти
няма ли да го
прочетеш?

Тези екоглупости? Нямам
време за това.

Всъщност не е толкова
лошо. Трябва да погледнеш
на уебсайта им. Изглежда,
че...
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Ако не внимаваш, скоро ще
бъдеш с расти и ще носиш
сандали.

Какво се случва, ако вятърът
не духа достатъчно и
слънцето не пече?

Има други източници на
възобновяема енергия, като
водноелектричество и биомаса,
които почти винаги налични.
Подобрява се и технологията за
съхраняване на енергия.

Сградите и трафикът убиват повече
птици от вятърните турбини, да не
говорим за промяната в климата.

Четох, че тези
турбини често
убиват птици.

Освен това е въпрос на
разположение. ЕКОенерги
етикетът взема това предвид.

Вятърната енергия не
е ли много скъпа?
Повече ли ще плащаме?

Възобновяемата
енергия вече не е
по-скъпа.

Защо просто
не изгорим
градския
боклук! Това е
възобновяемо,
нали?

Какво ако
сам си купя
слънчеви
панели?

Ако въглещните електроцентрали
плащат реална цена за замърсяването,
което причиняват, възобновяемата
енергия би била много по-евтина от
енергията от твърди горива. Освен това,
вятърът винаги ще бъде безплатен и ще
духа, за разлика от въглищата.

Не всички
едновременно,
моля Ви!

Тези ЕКОенергия – те могат ли да
изградят турбини за нас?

Да, Вие в
ляво.
ЕКОенергия е етикетът, който
гарантира, че енергията е
зелена. “Слънчев Лъч” ще
изгради турбините

Не сте принудени да купувате
енергия от “Слънчев Лъч”: просто е
въпрос да имаме избор.

Ако минем към вятърна
енергия, въздухът в
града ще стане ли
по-чист?
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Въпреки възрастта си,
ти наистина говори
много добре днес!

Дали ще искаш да говориш по
радиото за това? Ние имаме
програма всеки петък ...

Просто ще ги оставя на
тезгяха. Сигурен съм, че някои
от моите клиенти ще ги
прочете.

Да, това
би било
страхотно!

To:

ca

rb
un
Пр
cu
а
lu
Тря вст
s
на бва е!
б
д
тов люд а
а м ава
ом ме
иче
.
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Благодаря, г-н
Милър. Трябва да
призная, че бях
доста нервна.

Ние минахме към
ЕКОенергия

Ох ... добре, да, можем
да го обсъдим отново,
но ...

Вижте всички тези бизнеси
минават към зелени договори!
Това е добра възможност за
града и за нашата партия ...

Изглежда това е
каквото хората
искат.

За два месеца са събрали повече
от 5000 подписа в подкрепа
на “Слънчев Лъч” да получи
договора за Равно поле.

Ох, да .... ние, ние ще
трябва да вземем
предвид волята на
хората.

Да се срещнем следващата
седмица да обсъдим търга за
електроцентралата?
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ТОВА МОМИЧЕ!

Всичко
това е
заради нея!

Никой не беше чувал за
ЕКОенергия преди и никой
не го беше грижа за
„Слънчев Лъч“. А сега,
заради нея....

Колко договора
загубихме вече?

... Ако се отървем
от лидера, може би
движението ще се
срине от само себе си.
Бавно, но ще се срине.

Около 50 бизнеса
минаха от ...

Да не говорим как
кметът ни обръща
гръб!

Но как? Тя изглежда популярна.
Успя да убеди футболния клуб,
дори постави крак във вратата
на кмета...

Наистина? И
ми казвате
това едва
сега?
.. баща й работи по нашата
рекламна кампания.
Майка и е безработна...
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Г-н Въглищов! Как
мога да Ви помогна?
Извинете ме за
минута. Вземете
почивка.

... да, но....

..Той е един от
ключовите ни хора...

...Това са
много пари.

... Нека да видя какво
мога да направя...

...колкото може по-скоро,
по-добре. Считайте го за
свършено, г-н Въглищов.

По-лесно, отколкото
очаквах. Рейчъл уреди
този превод.

Ако не са добре
похарчени, ще ти
хвръкне главата.

Добре похарчени
пари, г-н Въглищов.

Сега, трябва да се
появя в телевизионно
предаване, време е да
върнем репутацията
на тази компания.

И се връщайте на работа.
Нямам търпение да чуя
някакви добри новини.
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Татко! Нашият отбор
спечели мача днес! Готови
сме за регионалното
първенство!

Това е супер,
мила...

Изглеждаш
изморен...

Да, изморен съм.
Имам предвид ...
уволниха ме.

Той е бил!

„Днес ни гостува г-н Въглищов! Г-н
Въглищов, какво мислите за тази
кампания за ЕКОенергия?“
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Дд..днес?
Но как?
Защо?

Наричат го
„преструктуриране“..
трябвало да
„модернизират
дейностите“.

Ама това няма никакъв
смисъл? Ти си един от
най-добрите им хора...
защо биха...

„Мисля, че е изцяло преувеличена.
Произвеждането на електричество е нашата
специалност и ако работеше с вятърни
турбини, ние отдавня щяхме да го правим.
За съжаление много хора днес се хващат на
въдицата на екологичните алармисти.“

Ох, стига, София,
той не е толкова ...
зъл...

„Фосилиа” е най-добрият избор за нашия любим
град. Чисти, ефикасни и надеждни въглища,
вместо...“

Слънчев Лъч” ще получи договорът
и освен това печелим одобрението
на хората. Видя ли колко много
компаний и магазини за минали към
ЕКОенергия напоследък?

Той е бил, татко. “Фосилиа”
губи популярност, кметът
се съгласи на нова среща за
обсъждане на решението за
Равно поле със съветниците.

Това е ужасно. Какво ще
правим сега? Трябва да и
двамата да излезете от
кампанията. Не си заслужава.

Но коя е тази София, водач
на градското движение за
зелена енергия? Какви са
причините й?

..И ти, мила, си центърът и
водачът на това. Но, все пак,
не мога да повярвам, че е
уредил да ме уволнят за това.

Мамо! Колкото по-мръсно
играят, толкова по-силно ще
се борим! Това, че са толкова
зли е още по-голяма причина
да се борим с тези хора!

Освено това, няма да ме
върнат на работа, ако
зависи от “Фосилиа”. Ще си
намеря друга. Както каза, аз
съм един от най-добрите.

Дали ще приеме
предизвикателството
да говори пред
камерите?
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Обадиха ми се. Шоуто е
следващата седмица. Не
съм готова за това.

Аз съм поканена
да говоря по
телевизията!

Хайде моля ти се, София. Мисли за
това като за изпит. Ти определено
си готова. Единственото, за което
говориш напоследък е ЕКОенергия и
възобновяеми източници.

Знам, но това е различно!
Много хора гледат това
предаване и много от тях са
за “Фосилиа”. Какво, ако се
оплета?

Слушай, това е найдобрата възможност,
която имаме да
достигнем всички тях.
Ти си известна, София!

И това вече
костваше
работата на
баща ми...

Ще ти помогнем да
се подготвиш. Да
напишем заедно
аргументите, аз ще
съм водещия.
София, не си ли
малко млада да
се тревожиш за
електроцентрали?!
Защо се занимаваш
с това?
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Няма ли да е по-добре
да се фокусираш върху
учението?

Сигурно ще започна
университет догодина,
но искрено вярвам в
зелената енергия и в
ЕКОенергия.

Като млад човек аз имам наймного да губя от промяната в
климата. Отнася се основно за
моете бъдеще.

И това не е нещо, което
мога да поставя зад
личните си цели или да
отложа до след като
завърша университета.

Наистина ли мислиш, че
зелената енергия ще спаси
планетата? Няма ли други
възможности?

Преминаването към устойчива енергия е
спешно необходимо, ако искаме да спасим
планетата. Трябва да действаме сега.

Трябва да променим и
начина си на живот...
Например да ядем
по-малко месо и да
прекарваме ваканциите
по-близо до дома.

Зелената енергия
е само част
от решението.
Необходима ни е
също и енергийна
ефективност.

Но да, източниците на възобновяема
енергия са жизнено важни. Без да
преминем към въозбновяема енергия
не можем да разрешим проблема с
промяната в климата. Повече хора
трябва да разберат това

29

София, ти се решила да
популяризираш основно
доставчиците, продаващи
ЕКОенергия.

Какво
имаш
предвид?

Ние започнахме това като местна акция
за вятърна енергия, но открихме, че
можем да постигнем още повече, като
станем част от движението ЕКОенергия.

Харесва ни, че продажбата
на ЕКОенергия спомага
за финансирането на
нови инсталации за
възобноваема енергия.

Като купувате електричество от един от доставчиците на ЕКОенергия,
част от средствата отиват за проекти за защита на климата.

Това означава, че правиш и нещо
добро с покупката си. Но как
става това на практика?

Те финансират други
асоциации с опит в тези
дейности.
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Наскоро, ЕКОенергия спонсорира
неправителствената организация
Ойкос за осигуряването на слънчева
енергия за селско училище в Танзания

Изглежда, че вашата
кампания постига целта
си. Новините съобщиха за
различни срещи между кмета
и съветниците. Бъдещето на
Равно поле все още подлежи
на обсъждане.

Помислили сте за хората,
които работят във “Фосилиа”?
Какво ще се случи с тях? Ще
загубят ли работата си??

Възобновяемата енергия ще
създаде много нови работни
места. И преминаването към
възобновяема енергия няма да
стане за един ден, така че ще
има време за преквалифициране..

НИЕ можем да го
постигнем.

Как може човек да избере,
като не знае какви са
възможностите?

Искаме да дадем на хората
възможност да изберат и
да предприемат първата
стъпка към устойчиво
електричество.

Чудесни цели.
Мислите ли, че
можете да го
постигнете?

По-устойчиво бъдеще е възможно, но
само със съвместни усилия. Затова
нашата кампания се фокусира върху
предоставянето на информация.

Зеленото
електричество все още
е недооценено и трябва
да му дадем шанс за
разстеж.
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Относно оценката
на предложенията за
електроцентрала в Равно
поле.

Имаме два участника
в търга: „Фосилиа“ за
изграждане на въглещна
електроцентрала; и „Слънчев
Лъч“ за изграждане на
вятърна ферма.

Гласуването
приключи..
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С 70% мнозинство,
съветът реши да
предостави договора
на „Слънчев Лъч“.m.

Изминали са две
години, но уау как са се
променили нещата.

Вятърните турбини на
„Слънчев Лъч“ са чудесно
решение за града.
Общественото съзнание
за промяната в климата
постоянно нараства.

„Фосилиа“ вече не е найвлиятелната компания в
града. Видяхте ли тези реклами
на „Слънчев Лъч“? Това е
новата работа на татко.

ЕКОенергия също е
нарастнала. Сега 45
нови доставчика
работят с тях.

Аз съм доброволка за тях, заедно
с много други млади хора. Ние
започнахме финансиране на три
климатични проекта с приходите от
договорите на хората, преминали
към ЕКОенергия.

По-зелено
бъдеще никога не
е било по-близо.
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Какво мога да направя?
Промяната в климата е най-голямото предизвикателство, пред което човечеството е изправено.
Докладите за увеличените емисии на парникови газове и очакваните резултати са повече от
тревожни. Единствените добри новини са, че знаем как да предотвратим драматична промяна
в климата. 1) Технически и икономически е възможно да живеем в рамките на една планета. 2)
Със съвместно усилие, можем да съхраним планетата като дом за бъдещи поколения.
За съжаление, прекалено малко от властващите приемат проблема на сериозно. Те
продължават да подкрепят стари решения или предлагат краткосрочни отговори. За щастие
все повече и повече хора мислят като София: хора, които действат вместо да чакат за
амбициозни международни договори за климата.
Действията на всеки един от нас не са безполезни. Те са търговската марка на нарастваща
група хора, които вярват, че това е верният път напред. И тази група не ще остане незабелязана
от политиците, които искат да печелят избори в следващите години. Бизнесите, които искат
да продават техните продукти през 2020-2030 те. също не могат да останат безучастни. Тези
действия също имат смисъл за нашия ежедневен живот: можете да спестите много пари и да
подобрите здравето си, като вземете мерки за по-екологичен живот.

Вкъщи
1.
Преминете към ЕКОенергия. Не само
това е най-добрият начин, за да сте сигурни,
че вашият договор за електричество води до
благоприятни промени, но също е и явен знак
към производители и политици, че имате 100%
доверие във възобновяемата енергия.
Проверете сайта на www.ekoenergy.org >Как да
купуваме ЕКОенергия
2.
Използвайте възобновяеми източници за
отопление и климатик в дома, като биогаз или
термопомпи, които работят с възобновяемо
електричество.
3.
Измервайте Вашето потребление на
електричество и разходите Ви за енергия и се
опитайте да ги понижите, като:
обърнете
внимание
на
енергийната
ефективност на жилището преди да го купите
или наемете;
- изолирате жилището си;
- перете само пълни перални с дрехи и сушите
на простир;
- не хабите вода, особено топла вода;
- купувате най-енергийно икономичните
електрически устройства и ги изключвате,
когато не ги ползвате;
- готвите с поставен капак и оставяте храната
да изстине преди да я сложите в хладилника
или камерата.
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На пътя
4.
Избягвайте карането на кола. Карането на колело и вървенето често са добри и
здравословни алтернативи.
Ако общественият транспорт не е добра възможност, опитайте да се комбинирате с други
хора за използването на автомобил – това е чудесен начин да спестявате пари, замърсявате
по-малко и да направите нови приятели.
5.
Ваканциите няма нужда да са далеч от дома, за да бъдат приятни. Избягвайте летенето;
въздушният трафик е нарастващ източник на емисиите на парникови газове

Яжте разумно
6.
Производството и транспортът на храна причиняват огромна част от емисиите на
парникови газове. За да намалите Вашето участие в това, можете да:
- намалите консумирането на месо и млечни продукти;
- купувате местни, сезонни продукти;
- купувате органични продукти;
- опитате да не купувате повече, отколкото ядете. Започнете с това да следите колко храна
изхвърляте..

Намалете, използвайте
рециклирайте

повторно,

7.
Грижете се за вашите неща. Колкото подълго използвате същите неща, толкова помалко отпадаци произвеждате и толкова помалко енергия трябва да бъде използвана за
произвеждането на нови
8.
Купувайте
продукти
втора
ръка,
качествени продукти и продукти, които не се
нуждаят от ненужно опаковане.
9.
Подарявайте
устойчиви
подаръци.
Милиони подаръци отиват в дорбите за боклук
без да са използвани нито веднъж. Вместо
това, подарете ваучер за театър или масаж,
или запишете Ваш приятел за място в местната
обществена градина.

Поддържайте други, за да защитават
вашите ценности
10.
Гласувайте за политици, които вземат на
сериозно промяната в климата. И поддържайте
организации, които работят върху промяната
в климата, човешките права, семейното
планиране...

Прочетете повече за ....

on the EU Climate Action website:
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
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Въздесъщата „Фосилиа“ планира да изгради нова въглещна електроцентрала на
Равно поле. Но те не са единствените заинтересовани: вместо електроцентрала,
„Слънчев лъч“ иска да изгради вятърна ферма. Предложението на „Слънчев
лъч“ получава неочаквана подкрепа, когато София и нейните приятели започват
кампания за популяризирането на възобновяема енергия.
София скоро открива, че това не е въпрос за политици. На отворения пазар
потребителите могат да избират коя компания да поддържат и какво електричество
да купуват. След като осъзнава това, тя започва кампания „Преминете към
ЕКОенергия“.

„Става въпрос за правото на избор.
Искам просто да помислите за това.“

