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Olge nüüd, proua linnapea.
Meil on ju kokkulepe. Praegu pole aeg,
et kahtlema hakata.
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Kas te teete nalja ?
Fossiilusel on rohkem
kui 100 aastat kogemust.
Kuidas saab keegi uskuda,
et käputäis
tuulegeneraatoreid
suudaksid toota meile
vajamineva koguse
energiat?

Ma ei kahtlegi. Ma
lihtsalt ütlen, et
mitmed nõukogu
liikmed on näidanud
üles huvi teise PäikeseKiire pakkumise vastu.

Jah aga kas teate, härra Süsila,
et kasvamas on mure... noh, teate küll...
kliimamuutuste pärast.

Jätkem see looduslaste jutt. Te teate, et
meie jõujaam saab olema kõige
efektiivsem omasuguste seas.

Ma olen teiega nõus, Härra Süsila. Kuid
mitte kõik ei näe seda niimoodi.
Valimised on juba pooleteise aasta pärast
ja ma ei saa lubada rahulolematust
oma valijate seas.

Veelgi enam, tänu meie uuele
investeeringule, saame me
käigust võtta ühe väiksematest
ja vähem efektiivsematest
jõujaamadest. See on
ju hea, kas pole?

Üleüldse, ärge olge nii pessimistlik.
Kliimamuutus pole senimaani mingeid probleeme
põhjustanud. Ületame selle silla siis, kui me
selleni jõuame. Suudate te mõelda välja mingi
probleemi, millele teadus pole lahendust leidnud?

Hmmm... näiteks
vähk, vaesus, nälg.

Kas te tõesti arvate, et teie valijad
muretsevad selle pärast? Teie valijad tahavad ju ka elektrit. See peaks
hetkel olema teie peamine mure.
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Me toetame linnas
rohkem kui 50 üritust
ja organisatsiooni.
Te ju ei taha, et asjad
muutuksid, või mis?

Olge nüüd, Proua linnapea. Mis teid häirib? Kas
magasite halvasti?

Tuulegeneraatorid.
Kas see on see, mis valijatele
meeldib? Koledad turbiinid
kõikjal, kuhu vaatate.
Pidage meeles, et kui me
ehitame uue jõujaama, siis
me toetame teenitud rahaga
ka paljusid teisi projekte.
See on lubadus.

Ei, loomulikult
mitte, aga….

Võib-olla on teil õigus.
Kuid te peate inimesi oma
suhtluskampaaniaga veenma.

Ma ei taha, et sellest
mingit tüli tekiks.

Te ei kahetse seda
otsust, proua
linnapea.

Ma tean.
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Proua linnapea, ma olen
tänaseks töö lõpetanud.
Kas ma võin lahkuda?

Jah, Sofia, võid
minna. Ma arvan,
et me lähme nüüd
kõik koju.

See on olnud üks
põrgulik päev!

Linnapea! Me peame teiega tähtsaid
asju arutama! Palun, proua linnapea!

Mitte praegu. Mul
on väga kiire.

Hei, Sofia!
Millest kogu
see kära on?

Hei! Tundub,
et … ma ei tea,
midagi jõujaama
kohta.
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“Maha fossiilkütused edasi roheline energia”

Mhh, poliitikud! Nad
ei kuula ka kunagi!
Tule nüüd Mari,
tegeleme palvekirjaga
edasi.

Kliimamuutus on reaalsus. Mittetaastuvad energiaallikad hävitavad
meie planeeti

Mille jaoks see
palvekiri
üldse on?

Me tahame näidata
poliitikutele, et paljud
kodanikud pooldavad
rohelist energiat,
mitte fossiilkütust.

Me ei taha, et
Fossiilia siia uue
jõujaama ehitaks.
Kas soovite
alla kirjutada ?

Kui mitte
põlevkivi,
siis mis?

Valikuid on palju.
Päike, tuul... kasutame taastuvaid
energiaallikaid.

Kui Fossiilia pakub
ainult mittetaastuvat energiat, siis
kes toodab rohelist?

On terve hulk rohelisi
tootjaid. Üks neist –
PäikeseKiir – on huvitatud
tuulegeneraatorite
ehitamisest Luha niidule.

Ah, see siis ongi,
millest jutt oli...
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Me loeme voldikuid.
Aitäh, ja edu palvekirjaga!

Ma arvan, et ma
lähen koju. Mul
pole mängutuju.

Oh, hea küll,
pole hullu.

Sa ei saa Fossiiliat
usaldada, usu mind, ma tean.
Leping PäikeseKiirega oleks
linnale kindlasti palju parem.

Kallike, ära unusta,
et sa töötad nende
heaks. Ära hammusta
kätt, mis sind toidab.

Ma ei tööta nende heaks.
Meie reklaamiagentuur
töötab. Ma loodan, et mul
on siiski õigus öelda,
et ma ei salli neid.

Isa, miks sa ei palunud,
et sind teisele
projektile suunataks?

Ma ei ole sellisel kohal,
et valida, kallike.
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Fossiilia on meie
parim klient ja nad
maksavad hästi.

Oled sa kunagi kuulnud
PäikeseKiirest ?

Ma just
guugeldasin neid...
vaata seda...

PäikeseKiir
Sulle

Keskkonnale

Tulevikule

Soovite oma kodule elektrit, mis on toodetud tuulest, veest ja päikesest ? Klikkige siia.
Loe veel EKOenergia poolt sertifitseeritud elektrist

Oled sa kunagi
kuulnud EKOenergiast?
Ei. Vaata nende veebilehte.
Hmm, see on ju... vau,
30-s keeles!

EKOenergia
Esileht

Firmast

ökomärgistus elektri jaoks
Ökomärgistus

Kuidas osta EKOenergiat

EKOenergia on võrgustik 35-st erinevast Euroopa keskkonnaorganisatsioonist, peaaegu kõigist Euroopa riikidest.
Me seisame taastuvenergia eest ja me tahame anda tarbijatele võimalust võtta oma elektrilepingust rohkemat.
EKOenergia on ka ainuke, kogu Euroopat hõlmav ökomärgistus Loe veel rohelise elektri ja kliimamuutuse
elektrile. EKOenergia on taastuvenergia. Sellele lisaks toodab kohta ->
EKOenergia oma elektrit jõujaamades, mis on kooskõlas
EKOenergia võrgustiku jätkusuutlikkuse kriteeriumitega.
Loe veel Kliimafondi kohta->

“Euroopa tarbijana on teil
õigus vabalt valida endale
sobiv elektritootja
ja -tüüp.”

Ma ei teadnudki, et on
olemas nii palju tootjaid. Me oleme alati
Fossiilia kliendiks
jäänud.
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...hei, vaata seda.
“EKOenergia keskkonnafond”
- Mis see olla võiks?

EKOenergia keskkonnafond
Iga müüdud megavatt-tund
EKOenergia hüdroenergiat
lisab minimaalselt 10 senti
EKOenergia
keskkonnafondi. Seda raha kasutatakse, et finantseerida projekte jõgede taastamiseks.
Loe veel ->

Mida need EKOenergia
inimesed veel teevad ?

Tundub, et nad seavad jõujaamadele
keskkonnakriteeriume. Loe seda.

Miks me oma lepingut ei
muuda? Meie raha läheks
millegi kasuliku tarbeks.

Neil on tõhususe
kriteerium biomassi
kasutavatele
jõujaamadele ning
nad välistavad osa
sellest massist,
mida võiks tarvitada
näiteks toiduna.

Kliki sellel “Kuidas osta
EKOenergiat” nupul, Sofia
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Hei, Sofia! Kas sa
tunned ennast
täna paremini?

Veidi. Ma tahaks teie
kõigiga midagi arutada.
See on väga tähtis.

Sa mõtled seda, mis Luha niidule tuleb?

Tähtsam kui meie treening?
Poiste meeskonnal on sel
pühapäeval kohtumine.

Just, hetkel käib debatt,
milline jõujaam
sinna ehitada.

Kindlasti olulisem kui see. Oled sa
kuulnud sellest uuest jõujaamast,
mida ehitada tahetakse?

Ma mõtlesin selle peale eile ja
ma tõesti usun, et me saame
tuuleturbiini idee toetuseks
midagi ära teha.

Miks sa sellest praegu rääkima pead ? Me oleme siin, et mängida.

Ma ei taha pühapäevast mängu
sinu vingumise pärast kaotada!
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Asi ei ole MINU vingumises, väga
paljud aktivistid soosivad
aktiivselt tuulepargi ideed.

Ma olen kindel, et sa tead
globaalsest soojenemisest ja kliimamuutusest.
Roheline energia saab
aidata seda peatada ja
meie linn võiks teistele
eeskujuks olla.

Ja miks mitte? Mõnes
riigis toodab tuuleenergia juba üle 20% kogu
toodetavast elektrist.
Ja see on alles algus.

Ole nüüd, Sofia.
Tuul….Hah! See ei
saa kunagi teoks.

...Oot, kas Fossiilia
pole mitte meie
sponsor?

See on jama, Sofia - hipide
väljamõeldis, et panna sind
elama nagu koopainimene.

Kui nemad teenivad rohkem, ehk on ka
meil siis meeskonna jaoks rohkem raha!
Miks peaks….
mida iganes.

Jah, miks sa
küsid ?

Asi on valikuvõimaluses, ma
tahan vaid, et
te selle peale
mõtleksite.
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See on väga kena, Sofia, aga mida
meie selle jaoks teha saame?
Tähendab, linnanõukogu tööks on
selle üle otsustada.

Ma valiksin ka rohelise
energia, kuid ma ei usu,
et keegi meilt küsib,
mida me tahame.

Sellepärast me ütlesimegi,
et on rumal selle värgi
üle arutada. Mängime
nüüd parem, meil on
tähtsamaid asju teha.

Aga ehk siiski
on midagi
võimalik teha….

Sofia, sa töötad ju
linnavalitsuses, eks?
Oled sa kunagi seal seda
probleemi tõstatanud?

Mitte veel. Ma tahtsin
enne iseennast
kurssi viia.
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Proua linnapea? Kas ma
saaksin teiega paar
sõna juttu puhuda?

Ma kuulsin pealt teie
vestlust härra Süsilaga.

See ei ole sinu asi,
Sofia.

...Mitte praegu,
mul on
tegemist.

Ma tean aga….ma väga
loodan, et linn valib
rohelise energia.

Sofia, meie linn teeb juba niigi palju. Me just
paigaldasime uued prügisorteerimise kastid. Me ei
saa kõiki maailma probleeme lahendama hakata.

Miks mitte?

Roheline energia
on väga üllas
eesmärk, aga...asi
pole nii lihtne.

Aga kui me ei hakka
rohelisuse poole
liikuma, siis….

Sest alati pole tuuline,
Sofia... ja meie linn vajab
suures koguses energiat...

Sa oled liiga noor,
et mõista.

Roheline energia
võib-olla tulevik, Sofia...
aga see pole veel olevik.
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Eee... Ma arvasin, et
sa oled vanem.

Keegi ütles mulle, et on võimatu teada kindlalt, kas energia,
mis tuleb pistikust, on reaalselt roheline. Kuidas see töötab?

Hehe, ma olen EKOenergia
vabatahtlik. Meeldiv tutvuda,
Sofia. Sa mainisid, et sul on
meile mõned küsimused.

Päritolutunnistused?

Kui sa soovid osta rohelist energiat, siis sa pead seda
oma teenusepakkujalt küsima. Nad kasutavad
päritolutunnistusi tõendamaks, et nad on tootnud
piisavalt rohelist energiat sinu tarbimise katmiseks.

Kui teenusepakkujad tahavad müüa rohkem
rohelist energiat, kui nad toodavad, siis
saavad nad päritolutunnistusi osta teistelt
tootjatelt. Igat sertifikaati saab kasutada
ainult ühe korra. Rohkem infot
leiad meie kodulehelt.

Suurepärane!
Aitäh!

Jah. Riik annab varustajatele
päritolutunnistuseks nimetatava
sertifikaadi, mida saadakse iga toodetud
megavatt-tunni rohelise energia kohta.
Teenusepakkujad võivad müüa samas koguses
elektrit, kui neil on päritolutunnistusi.

Ma osalen EVT-s, mis on Euroopa Vabatahtlike
Teenistus. See on EL programm, mis võimaldab
noortel inimestel minna välismaale ja
vabatahtlikuna mittetulundusühingutes töötada.

Muide, mida sa mõtlesid, kui sa ütlesid,
et oled EKOenergia vabatahtlik. Nüüd
tekkis minus huvi.

Nad teevad kõike seda ka? Vau!
Ahjaa, ja mul on paar küsimust
kliimafondi kohta.
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Sofia! Me saime su
sõnumi. Sa siis ei
jõudnud linnapeaga
kuhugi?

Ütlesin ju, et see
on rumalus.

Nagu need
luuserhipid?

Ma ei suutnud teda midagi
lugema panna. Ma arvan, et
on aeg teistsuguse
strateegia jaoks.

Sa arvad, et
mingid kritseldused
aitavad?
Sa rääkisid midagi
palvekirjast.

Me ei ole igaveseks Fossiilia külge seotud. Me
peame rääkima võimalikult paljudele inimestele.
Ehk õnnestub meil vähemalt mingigi osa
energiast roheliseks muuta.

Arvan. Ja mis veelgi tähtsam, ma tahan, et
inimesed oleksid oma valikutest teadlikud.

Me võime teha
flaiereid. Või postreid.
Ma võiks mõned oma
ülikooli juures üles
panna.

Jah, aga me oleme jalgpalliklubi. Mitte
„maailmapäästmise“ klubi. Kas sa näed, et
kusagile on kirjutatud “Looduslaps”?

Mis sul sellest? Me ei kasuta
ju tegevuste rahastamiseks
klubi vahendeid.

Võta rahulikult.
Me oleme ju sõbrad,
kas pole? Miks me
ei võiks teha vahelduseks midagi
muud ?

Mul ei ole
tahtmist raisata
aega sinu hipikampaania peale. Mine
rendi selle jaoks
mingi muu koht.
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Me riskime oma
sponsorite
kaotamisega.

Kas sa arvad nii...?

Muidugi. Ja kuidas me siis
endale meeskonnasärke,
korras väljakut ja
konditsioneeritud
klubimaja lubada saame?

Me ei sega neid
klubina. Nad ei võta
oma sponsorlust ära.

Ära ole nii naiivne, Sofia. Kui
enamus meist võtab osa nende
totakast kampaaniast, siis
nad saavad teada. Ja miks nad
peaksid jätkama meie peale raha
kulutamist?

Võib-olla meil ei olegi nii
palju raha vaja. Kes siin
üldse konditsioneeri
kasutab? Ja miks on meil iga
hooaeg uusi särke vaja?

Miks mitte?

Kas tõesti? Ja kes
neile ütleb?

Poiste meeskond on peaaegu valmis
minema regionaalsele turniirile.
Me ei anna seda võimalust
sinu pärast käest.
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Kas me võiksime
nüüd trenni teha?

Võta rahulikult, Marko,
küll me mängime... Ainult
trennist ei piisa
võitmiseks, meeskonnavaim
on ka oluline.

Ja kui Fossiilia võtab
meie toetuse ära, siis me
leiame kellegi teise. Me
ei vaja paljut. Me
mängime ikkagi edasi.

Aga mis
saab
turniirist...?

See, kas me
võidame või
mitte, sõltub
meist, mitte
nende rahast...

Igatahes, loodame,
et Marko kartused
on alusetud.

Eks me näe...

Idioodid. Edu
teile. Te veel
kahetsete seda.
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Mulle meeldib
selle flaieri
küljendus.

Võib-olla leiame
me midagi
nutikamat.
See on veidi
lihtsakoeline.

Me tahamegi,
et see oleks
lihtne ja
kergesti
arusaadav.

Pea meeles, et
me jagame neid
võhikutele.

Kas sa arvad, et
“Vaheta rohelise
energia peale!” on
piisav?

Raamatukogu
nõustus meie avalikku
arutelu võõrustama!

See toimub kuu aja pärast. Kas meil
jääb reklaamiks piisavalt aega?

Sa oled selleks õige inimene,
Sofia. Sa oled juba meid kõiki
veennud! Ma olen kindel, et su
kõne tuleb suurepärane.

Ma hoolitsen
reklaami eest. Sa
peaksid esitluse
kirjutama, Sofia.

Ma...Ma ei
plaaninud
rääkida...
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Vabandage, kas te kirjutaksite alla
meie palvekirjale, et ehitada Luha
niidule tuulepark?

See on vist sama grupp, kes saatis
need e-mailid toetamaks rohelise
energia vastu vahetamist.

Jah, me kõik saime need. Ma lugesin
uuesti PäikeseKiire ettepanekut. Kõlas
paremini, kui ma mäletasin.

Hei Teet, kas
sa seda
ei loegi?

Seda ökojura?
Pole aega.

Tegelikult pole see üldse
nii hull. Sa peaksid
heitma pilgu nende
veebilehele. Tundub, et..
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Sa lõpetad sotsidega
ühes hunnikus, kui
sa ette ei vaata.

Saadaval on ka teised
taastuvad energiaallikad. Näiteks
hüdroelekter ja biomass, mis on
pea alati saadaval. Energiasalvestamise tehnoloogiad
paranevad samuti iga
päevaga.

Mis juhtub siis, kui tuul
ei puhu ja päike ei paista?

Hooned ja liiklus tapavad
rohkem linde kui tuuleturbiinid,
kliimamuutusest rääkimata.

Ma olen lugenud,
et turbiinid tapavad sageli linde.

Asi on ka asukohas. EKOenergia
märgistus võtab seda arvesse.

Kas tuuleenergia pole
mitte väga kallis ?
Kas meie arved muutuvad suuremaks?

Põletame
lihtsalt linna
jäätmeid!
See ju taastub, eks?
Taastuvenergia
pole enam kallim.

Mis oleks, kui ma
lihtsalt ostaks
endale päikesepaneelid?

Kui põlevkivi jõul töötavad jõujaamad maksaksid ausat hinda, mis
peegeldaks saastet, mida nad põhjustavad, siis oleks taastuvenergia
palju odavam kui fossiilne. Kõigele
lisaks on tuul ka tulevikus alati
olemas. Erinevalt põlevkivist.

Ükshaaval,
palun,
inimesed !

Kas EKOenergia ehitaks need
turbiinid meie eest ?

Jah, teie,
seal paremal.
EKOenergia on märgistus,
mis garanteerib, et energia
on roheline. PäikeseKiir
ehitab turbiinid.

Teid ei sunnita ostma
PäikeseKiire energiat.
Asi on valikuvõimaluses.

Kui me valime
tuuleenergia, kas
meie linna õhk oleks
siis puhtam?
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Sa rääkisid oma
vanusest hoolimata
täna väga hästi!

Kas sa arvad, et sind huvitaks
sellest raadios rääkimine?
Meil on reedeti saade.

Ma panen need lihtsalt
letile. Kindlasti mõned mu
kliendid loevad neid.

Jah, see oleks
suurepärane!
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Aitäh, härra
Veski. Ma pean
tunnistama, et
ma olin
suhteliselt
närvis.

Meie vahetasime
EKOenergia vastu

Mmm... jah, me
võime seda uuesti
arutada… aga...

Vaata vaid kõiki neid ettevõtteid,
kes muudavad lepingud roheliseks!
See on hea võimalus meie linnale
ja ka parteile...

See on see, mida inimesed
tunduvad tahtvat.

Kahe kuu jooksul on nad
kogunud üle 5000 allkirja,
paludes, et Luha niidu leping
läheks PäikeseKiirele.

Oh sa mu meie... Me...,
me peame ka rahva
tahet arvestama.

Kuidas oleks, kui
korraldaksime järgmisel
nädalal koosoleku, et
arutada jaama pakkumist?
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SEE TÜDRUK!
Kõik on
tema
pärast!

Keegi polnud enne
EKOenergiast isegi
kuulnud ja mitte kedagi
ei huvitanud PäikeseKiir.
Ja nüüd, tema pärast…

Kui palju lepinguid me
juba kaotanud oleme?

..Kui me saame liidrist lahti, võib-olla
kukuks kogu liikumine
ise kokku. Aeglaselt,
kuid kukuks kokku.

Umbes 50 ettevõtet
on vahetanud meie….

Ei saa mainimata jätta,
et ka linnapea on
meile selja keeranud.

...ta isa töötab meie
reklaamikampaania kallal.
Ta ema on töötu….
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Aga kuidas? Ta tundub olevat
populaarne. Ta võitis jalgpalliklubi enda poolele ja sai jala
isegi linnapea ukse vahele...

Tõesti? Ja sa
mainid seda
alles nüüd?

Vabandage
mind hetkeks.
Tehke paus.

Härra Süsila! Kuidas
ma teid aidata saan?
....jah, aga...

...Ta on üks meie
võtmeinimestest...

...See on suur
summa raha.

...Vaatame, mis
teha annab….

...mida varem, seda parem.
Lugege see tehtuks,
härra Süsila.

See oli lihtsam, kui
ma arvasin. Reelika,
korraldage see ülekanne.

Ja kui ei ole, siis
vastutad sina.

See oli igat senti
väärt, härra Süsila.

Nii, ma pean nüüd
minema jutusaatesse
esinema. On aeg
lunastada selle
firma maine.

Tagasi tööle. Ma ei
suuda häid uudiseid
ära oodata.
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Isa! Meie meeskond võitis
kohtumise! Me oleme valmis
minema regionaalsele
turniirile!

See on tore,
kallike...

Sa näid
väsinud...

Ma olen. Tähendab...
Mind vallandati.
Tä...täna? Aga
kuidas? Miks?

See oli tema.

“Täna on meiega härra Süsila!”,
“Härra Süsila, mida arvate teie
käimasolevast EKOenergia kampaaniast?”
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Nad kutsuvad seda
“restruktureerimiseks”.
Nad peavad firma
toimimist
“efektiivsemaks
tegema”.

See on täiesti
ajuvaba! Sa oled
nende üks
parimatest...
miks peaksid nad...

“Ma arvan, et see on täiesti ülepakutud,
elektritootmine on meie ekspertiisi kuuluv
ala.” “Ja kui see tuuleturbiinidega töötaks,
oleksime sinna suunda läinud juba ammu.”
“Kahjuks langeb tänapäeval palju inimesi
keskkonnapaanika tekitajate ohvriks.”

Ole nüüd, Sofia,
ta ei ole nii….õel…

“Fossiilia on parim valik meie armastatud
linna jaoks.” “Puhas, kasumlik ja
usaldusväärne põlevkivi, mitte...

PäikeseKiir saab lepingu ja lisaks
kõigele oleme me võitmas inimeste
heakskiitu. Oled sa näinud kui palju
ettevõtteid ja poode on EKOenergia
vastu vahetanud?

See oli tema, isa. Fossiilia
kaotab populaarsust ning
linnapea nõustus korraldama
uue koosoleku, et arutada
nõunikega Luha niidu otsust.

See on kohutav. Mida me nüüd
teeme? Te mõlemad peaksite
kampaaniast lahkuma.
See ei ole seda väärt.

“Aga kes on see Sofia, meie
linna rohelise energia
liikumise liider ?”
“Mis on tema põhjused?”

...Ja sina, kallike, oled
kogu selle asja keskel.
Siiski, ma ei suuda uskuda, et nad mind selle
eest vallandasid.

Emme! Mida räpasemalt
nad mängivad, seda
tugevamalt paneme me vastu!
Mida kurjemad nad on,
seda rohkem peame nende
vastu võitlema!

Lisaks, ma ei saa oma
tööd tagasi, kui see on
Fossiilia otsustada.
Ma leian uue. Nagu sa
ütlesid, ma olen üks
parimatest.

“Kas ta võtab vastu
väljakutse, et rääkida
kaamerate ees?”
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Mind kutsutaksegi
päriselt
jutusaatesse!

Mulle helistati. Saade on
järgmisel nädalal. Ma ei
ole selleks valmis!

Ole nüüd, Sofia, mõtle sellest
kui eksamist. Sa oled kindlasti
valmis. Ja kõik, millest sa
viimasel ajal rääkinud oled, on
EKOenergia ja taastuvenergia.

Ma tean, aga see on midagi
muud! Suur hulk inimesi
vaatab seda saadet ja paljud
neist on Fossiilia poolt.
Mis saab siis, kui ma
midagi untsu keeran ?

Kuula, see on meie
parim võimalus, et
kõigini jõuda. Sofia,
sa oled kuulus!

Ja see….on juba
mu isale tema
töökoha
maksnud.

Me võime aidata
sul valmistuda.
Kirjutame mõned
argumendid üles. Ma
olen saatejuht.

Sofia, kas sa pole
mitte veidi noor, et
muretseda jõujaamade pärast?! Miks
sa seda kõike teed?
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Kas ei oleks
targem koolile
keskenduda?

Ma astun ülikooli arvatavasti
järgmisel aastal, kuid ma
tõesti usun rohelisse
energiasse ja EKOenergiasse.

Noore inimesena on mul
kliimamuutusest kõige rohkem
kaotada. See on peamiselt
minu tuleviku heaks.

Ja see ei ole miski, mida ma
saan tahapoole seada oma
isiklikest eesmärkidest
või lükata edasi ülikooli
lõpetamiseni.

Kas sa tõesti arvad, et
roheline energia võiks
päästa planeeti. Kas ei ole
olemas teisi võimalusi,
mida kaaluda ?

Jätkusuutliku energia vastu
vahetamine on kiireloomuline samm,
kui me tahame planeeti päästa. Me
peame tegutsema koheselt.

Me peame muutma ka oma
elustiili... Näiteks
sööma vähem liha ja
veetma puhkusi kodule
lähemal.

Roheline energia
on ainult osa sellest. Meil on vaja
ka energiaefektiivsust.

Kuid jah, taastuvad allikad on
esmatähtsad. Kui me ei lähe üle
taastuvatele allikatele, siis me ei
lahenda kliimaprobleemi. Me peame
rohkemaid inimesi informeerima.

29

Sofia, sa toetad
peaasjalikult neid tootjaid,
kes müüvad EKOenergiat.

Mida sa sellega
mõtled?

Me alustasime seda kui kohalikku
aktsiooni tuuleenergia heaks, kuid me
avastasime, et me suudame veel
suuremat muutust läbi viia, kui me
oleme osa EKOenergia liikumisest.

Samuti meeldib meile, et
EKOenergia panustab uute
taastuvallikate ehituse
finantseerimisse.

Kui osta elektrit mõnelt EKOenergia tootjatelt,
siis osa teie rahast läheb kliimakaitse projektidele.

See tähendab, et sa võid oma ostuga head
teha. Kuid kuidas see praktikas töötab?

Nad rahastavad teisi assotsiatsioone, kellel on selliste
tegevustega kogemusi.

Viimati sponsoreerisid nad
mittetulundusühendust Oikos, et
varustada Tansaania maakooli
päikeseenergiaga.
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Oled sa kunagi mõelnud, mis
saab inimestest, kes töötavad
Fossiilia heaks ? Mis nendega
juhtub? Kas nad kaotavad
oma töökohad?

Näib, et su kampaania
läheneb oma eesmärgile.
Uudised on teatanud
erinevatest koosolekutest
linnapea ja nõunike vahel.
luha niidu tulevik on
avatud diskussioonile.

Me tahame anda inimestele
võimaluse, et valida
ja astuda esimene
samm jätkusuutliku
elektrienergia suunas.
Taastuvenergia loob palju
uusi töökohti. Liikumine
taastuvenergiale ei juhtu
üleöö, mis annab piisavalt aega,
et töötajaid ümber treenida.

Suurepärased
eesmärgid. Arvad
sa, et sa suudad
seda teha?

MEIE suudame seda.
Jätkusuutlikum tulevik on
võimalik, aga see saab sündida vaid ühispingutusest.
See on ka põhjus, miks meie
kampaania keskendub
informeerimisele.

Kuidas sa saaksidki valida,
kui sa ei tea, millised
su võimalused on?

Rohelist elektrit
alahinnatakse ja me
peame andma sellele
võimaluse areneda.
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Hindame Luha niidule
jõujaama ehitamise
pakkumisi.

Meil on kaks pakkujat.
Fossiilia ehitamaks
põlevkivil töötava
ja PäikeseKiir tuulel
töötava jõujaama.

Hääletamine
on lõppenud.
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70% poolthäältega
annab nõukogu lepingu
PäikeseKiirele.

Kaks aastat on möödunud,
ja, oi, kuidas asjad
on muutunud.

PäikeseKiire tuuleturbiinid on olnud linna
jaoks suurepärane otsus.
Teadlikkus kliimamuutusest on kasvuteel.

Fossiilia pole enam linna
kõige mõjuvõimsam ettevõte.
Kas näed neid PäikeseKiire
reklaame? See on minu
isa uus töö.

EKOenergia on samuti
kasvanud. Neil on nüüd 45
elektrimüüjat rohkem.

Ma töötan nende juures
vabatahtlikuna koos teiste noorte
inimestega. Me hakkame uutest
lepingutest saadud tuludega
rahastama kolme kliimaprojekti.

Rohelisem tulevik
pole kunagi olnud nii
lähedal.
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Mida saan mina teha ?
Kliimamuutus on inimkonna suurim väljakutse. Raportid suurenevast kasvuhoonegaaside emissioonist ja selle oodatavad tulemused on rohkem kui alarmeerivad. Ainukesed head uudised on,
et me teame, kuidas dramaatilist kliimamuutust ennetada. Tehniliselt ja majanduslikult on võimalik
elada ka ühe planeedi piirides.
Kahjuks võtab liialt vähe otsuste tegijaid probleemi tõsiselt. Nad jäävad iganenud lahenduste juurde
või pakuvad välja lühiajalisi vastuseid. Õnneks on olemas järjest enam inimesi nagu Sofia: inimesi,
kes tegutsevad, selle asemel, et oodata ambitsioonikaid rahvusvahelisi kliima-alaseid kokkuleppeid.
Individuaalsed teod ei ole enam tilk merre. See on kasvav kaubamärk inimeste grupile, kes usuvad,
et just see on tee tulevikku. Seda gruppi ei jäta märkamata poliitikud, kes tahavad tulevail aastail
valimisi võita. Ega ka mitte ettevõtted, kes tahavad oma tooteid müüa 10 ja 20 aasta pärast. Need
teod omavad ka täiesti adekvaatset mõtet meie igapäevaelus – on võimalik säästa palju raha,
samas parandada oma tervist, muutudes kliimasõbralikumaks.

Kodus
1.
Minge üle EKOenergiale. See pole mitte
ainult parim viis kindlustamaks, et teie elektrileping
viib positiivsetele muudatustele, vaid see on ka
selge signaal tootjatele ja poliitikutele, et te usute
100% taastuvasse energiasse.
Uurige www.ekoenergy.org >
Kuidas osta EKOenergiat?
2.
Kasuta taastuvaid allikaid kodukütteks ja
jahutussüsteemides, nagu näiteks biogaasi või
soojuspumpi, mis töötavad rohelise energia peal.
3.
Mõõtke oma energiakasutust ja kulutusi
energiale ja üritage neid vähendada toimides
järgnevalt:
-uurides uue elukoha energiaefektiivsust enne ostmist või rentimist
-soojustades oma maja
-pestes ainult täis masinatäite kaupa pesu/nõusid
-mitte raisates vett, eriti sooja vett
-ostes kõige
energiaefektiivsemaid elektrilisi
seadmeid ja lülitades need välja, kui nad pole
kasutuses
-keetes/praadides suletud kaanega ja lastes toidul
jahtuda enne külmkappi panekut.
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Teel olles
4.
Üritage vältida auto kasutamist. Rattaga ja jala liikumine on sageli head ja tervislikud alternatiivid. Kui ühistransport pole sobiv, üritage kasutada ühte autot mitme inimese peale, mis on
suurepärane võimalus säästa raha, saastada vähem ja sobitada sõprust uute inimestega.
5.
Puhkus ei pea olema kaugel maal, et olla tore. Vältige lendamist, sest lennuliiklus on kasvav
kasvuhoonegaaside emissioonide allikas.

Sööge arukalt
6.
Toidu tootmine ja transport suurendab kasvuhoonegaaside emissioone. Selleks, et vähendada oma süsiniku jalajälge keskkonnale, võiksite teha järgnevaid asju;
-vähendage liha ja piimatoodete tarbimist;
-ostke kohalikke, hooajalisi tooteid;
-ostke mahetooteid;
-üritage mitte osta rohkem, kui te reaalselt tarbite. Selleks, et alustada, võiksite jälgida, kui palju toitu
te minema viskate.

Vähendage, korduvkasutage ja
taaskasutage
7.
Kandke hoolt oma asjade eest. Mida
kauem te kasutate samu asju, seda vähem prügi me toodame ja läheb vaja vähem energiat, et
toota uusi asju.
8.	Ostke kasutatud asju, kvaliteetseid kaupu
ja tooteid, mis ei kasuta ebavajalikku pakendamist.
9.
Kinkige kestvaid asju. Miljonid kingitused lõpetavad prügikottides, ilma et oleks iial
kasutatud. Kinkige parem vautšer teatrisse
minekuks, pakkuge teha massaaži või andke
sõbrale võimalus kanda hoolt peenra eest teie
linna mõnes ühisaias.

Toetage teisi, et kaitsta oma väärtusi.
10.
Hääletage poliitikute poolt, kes võtavad
kliimamuutust tõsiselt ja toetage organisatsioone,
kes töötavad kliimamuutuse, inimõiguste ja pereplaneerimise teemadel.

Lugege veel
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_et.htm
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Kõikvõimas Fossiilia plaanib ehitada põlevkivil töötava jõujaama luha niidule. aga
nad ei ole ainsad, kes on sellest alast huvitatud. PäikeseKiir tahab ehitada sinna
tuulepargi. PäikeseKiire plaan saab ootamatut abi, kui Sofia ja tema sõbrad alustavad
kampaaniat, et reklaamida taastuvat energiat.
Sofia avastab, et see pole probleem ainult poliitikutele. avatud turul saavad tarbijad
valida, millist firmat nad toetavad ja millist elektrit ostavad. Kui ta selle avastab, ei kulu
kaua, kuni ta alustab kampaaniat, et inimesed läheksid üle eKoenergiale

“asi on võimaluses valida. Ma soovin
ainult, et te sellele mõtleksite.”

