EKOSoﬁja
ĮVADAS Į
ŽALIĄJĄ ENERGIJĄ

Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

2014 Rugsėjis
Šis komiksas yra EST (Europos Savanorių Tarnybos) projekto rezultatas.
Piešė: Anita Zaramella
Siužetas: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai.
Visi šie žmonės buvo savanoriai ir praktikantai EKOenergijos Sekretoriate 2014-ųjų vasarą.
Į lietuvių kalbą vertė: Rytis Gedvilas
Redagavo: Rita Augustauskaitė
Jei norite panaudoti visą ar dalį šio komikso, prašome informuoti EKOenergiją adresu
info@ekoenergy.org. Mes skatiname šio komikso platinimą. Pakeitimai neleidžiami.
Šį komiksą, daugiau nei dvidešimčia kalbų, galite atsisiųsti iš mūsų tinklalapio www.ekoenergy.org.
2

Nagi,
ponia Mere. Turime sutartį.
Dabar nėra laiko abejoti.
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Jūs gal juokaujate? Fosilija turi
daugiau nei 100 metų
patirties.
Kas galėtų pamanyti, kad
saujelė vėjo turbinų
galėtų
pagaminti tiek
energijos, kiek
mums reikia?

Aš visai neabejoju. Tik
sakau, kad keletas kitų tarybos
narių parodė daugiau
susidomėjimo kitu
pasiūlymu. “Saulės
Spindulio” pasiūlymu..

Taip, bet suprantate, pone Taršauskai,
esama vis daugiau susirūpinimo apie… na,
suprantate...klimato kaitą.

Gal praleiskime tas hipių šnekas. Juk
žinote - mūsų jėgainė bus
produktyviausia savo srityje.

Čia su jumis sutinku, pone Taršauskai. Bet ne
visi į tai žiūri per tą pačią prizmę. Rinkimams
prasidėsiant mažiau nei po 18 mėnesių,
negaliu sau leisti rinkėjų nepasitenkinimo.

Be to, mūsų investicijos dėka,
mes galėsime sustabdyti vieną iš
mažesnių, mažiau produktyvesnių
jegainių. O tai juk gerai mūsų
planetai, ar ne?

Šiaip ar taip, nebūkite tokia pesimistė. Klimato
kaita kol kas nėra problema. Kai bus problemų,
tada jas ir spręsime. Ar pasakytumėte bent vieną
problemą,
kurios mokslui nepavyko išspręsti?

Naaa… Vėžys.
Skurdas. Badas.

Ar tikrai manote, jog rinkėjai dėl to
susirūpins? Jūsų rinkėjai nori
elektros. Šiuo metu būtent tai turėtų
būti mūsų prioritetas.
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Nagi, ponia Mere. Kas jus
kamuoja? Blogai
miegojote?

Mes remiame per 50
miesto renginių ir
organizacijų. Juk
nenorėtumėt, kad tai
pasikeistų?

Vėjo malūnai. Ir šitai
traukia rinkėjus? Bjaurūs
malūnpalaikiai, kur tik
bepasisuksi?
Atminkite, jei pastatysime šią
naują jėgainę, jos
generuojamomis lėšomis
mes paremsime daugybę kitų
projektų. Pažadu.

Ne, žinoma ne,
bet…

Galbūt jūs ir teisus. Bet tuomet
turite įtikinti žmones savo
viešųjų ryšių kampanija.

Nenoriu jokių bėdų.

Nepasigailėsite šio
sprendimo, ponia
Mere.

Žinau.
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Ponia Mere, užbaigiau šios
dienos darbus. Nieko tokio,
jei išeisiu?

Taip, Sofija, gali eiti.
Manau, visi mes
trauksim namo.

Buvo velniškai sunki
diena!

Mere! Turime su jumis aptarti svarbius
dalykus! Nagi, ponia Mere!

Ne dabar,
neturiu laiko.

Labas, Sofija!
Kas čia per
sambrūzdis?

Labas! Man regis…
Nežinau, kažkas
dėl jėgainės.

6

“Šalin iškastinį kurą - už
atsinaujinančią energiją”

Sumauti politikai! Niekada
nesiklauso!
Nagi, Marija, imamės
peticijos.

Klimato kaita realybė. Iškastinis
kuras žudo mūsų
planetą.

Už ką tiksliai ši
peticija?

Siekiame parodyti politikams, kad
dauguma mūsų nori atsinaujinančios
energijos, o ne iškastinės.

Mes nenorime, jog
Fosilija čia pastatytų
naują jėgainę. Ar
pasirašytumėte?

O kas, jei ne
anglys?

Pasirinkimo daug.
Saulė, vėjas… už
atsinaujinančius
šaltinius!

Jei Fosilija tiekia tik
neatsinaujinančią
energiją, kas tiekia žaliąją?

Yra galybė žaliosios tiekėjų.
Viena jų, “Saulės Spindulys”,
domisi vėjo jėgainių statybomis
Senąjame Slėnyje.

Ach, štai apie ką jie
kalbėjo...
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Perskaitysime lankstinukus.
Ačiū ir sėkmės su peticija!

Manau, lėksiu namo.
Nenoriu žaisti.

Na… gerai, nieko
tokio.

Fosilija negalima pasitikėt, aš
tą gerai žinau. “Saulės
Spindulio” sandėris būtų žymiai
geresnis miestui.

Brangusis, nepamiršk,
kad jiems dirbi. Nekąsk į
ranką, kuri tave maitina.

Aš jiems nedirbu. Dirba mūsų
reklamos agentūra. Tikiuosi, vis
dar turiu teisę sakyti, jog jų
nemėgstu.

Tėti, bet kodėl neprašei
dirbti prie kito
projekto?

Mieloji, man
neleidžiama pačiam
rinktis.
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Fosilija yra mūsų
geriausia klientė ir
moka gerai.

Aš kaip tik juos gūglinu…
Tik pažiūrėk...

Ar teko kada girdėti apie “Saulės
Spindulį”?

SAULĖS SPINDULYS
Dėl tavęs

Dėl aplinkos

Dėl ateities

Energija iš vandens, vėjo ir saulės Jūsų namams. Spauskite čia
Sužinokite daugiau apie EKOenergijos sertifikuotą energiją.

Ar teko girdėti apie
EKOenergiją?
Ne. Žvilgtelk į jų
puslapį. jis išverstas
į … geras, 30 kalbų!

EKOenergija
Pradžia

EKOenergija ekologiškos energijos ženklas

Apie mus

Eko-ženklas

Kaip įsigyti EKOenergijos

EKOenergija yra 35-ių Europos aplinkos organizacijų tinklas, iš kone visų Europos valstybių. Mes skatiname
atsinaujinančios energijos vartojimą ir siekiame suteikti vartotojams galimybę gauti daugiau iš elektros tiekimo sutarčių.
EKOenergija taip pat yra vienintelis visos Europos ekoenergijos ženklo vardas. EKOenergija yra atsinaujinanti energija.
Taip pat, EKOenergija yra gaminama jėgainėse, kurios atitinka
ekologinius standartus, nustatytus EKOenergijos tinklo.

“Būdami Europos
vartotojais, galite
laisvai rinktis
elektros tiekėją ir norimą
elektros energijos tipą.”

Sužinokite daugiau apie žalią elektros energiją ir
klimato kaitą ->
Sužinokite daugiau apie mūsų Klimato Fondą ->

Niekada nežinojau
esant tiek daug tiekėjų.
Mes visada buvome
įstrigę
Fosilijoje..
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Ei, žvilgtelk čia.
“EKOenergijos Aplinkos
Fondas”. Kas tai galėtų būti?

EKOenergijos Aplinkos fondas
Už
kiekvieną
hidroenergijos MWh, parduotą EKOenergijos, bent 10 centų
keliauja į EKOenergijos Aplinkos
Fondą. Šie pinigai yra naudojami upių renatūralizacijos
projektams.
Sužinokite daugiau ->

Kuo dar užsiima šie
EKOenergijos žmonės?

Regis, jie nustato aplinkosaugos
kriterijus jėgainėms. Paskaityk
tai.

Tai kodėl gi nekeičiame savo
tiekėjo? Mūsų pinigali būtų
panaudojami naudingai.

Jie turi efektyvumo
kriterijus biomasės
jėgainėms, ir net
išskiria tam tikras
biomasės rūšis, pvz. tas,
kurios taip pat gali būti
naudojamos kaip
maistas.

Spausk “Kaip pirkti
EKOenergiją” nuorodą, Sofija.
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Labas Sofija! Ar
šiandieną jautiesi
geriau?

Daugmaž. Norėčiau, kai ką
su jumis visais aptarti. Tai
tikrai svarbu.

Svarbiau už mūsų
treniruotes? Berniukų komanda
žaidžia šį sekmadienį.

Ta prasme, būsiančią Senąjame Slėnyje?
Taip, šiuo metu jie
svarsto, kokio tipo
jėgainę turėtų statyti.

Žinoma. Ar girdėjote apie naująją
jėgainę, kurią jie nori pastatyti?

Vakar apie tai mąsčiau ir manau,
jog mes tikrai turėtume kažkaip
prisidėti prie vėjo jėgainių
idėjos.

Ir vėl tu apie tą patį! Mes čia, kad
rungtyniautume.

Neketinu pralaimėti sekmadienio varžybų
dėl tavo verkšlenimų!
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Tai ne dėl MANO verkšlenimų. Jau
dabar turime gausybę aktyvistų už
vėjo jėgainę.

Esu tikra, jog visi žinote
apie visuotinį atšilimą
ir klimato kaitą. Žalia
energija padėtų tai
sustabdyti, o mūsų
miestelis galėtų tapti
pavyzdžiu.

Ir kodėl gi ne? Kai
kuriose šalyse jie jau
tiekia
daugiau nei 20% elektros
energijos. Ir tai tik
pradžia.

Nagi Sofija. Vėjas…
Chacha! Tai niekad
nepasiteisins....

...Palauk, argi ne
Fosilija mus remia?

Tai hipių išgalvoti
paistalai, kad
gyventum kaip kokia urvinė,
Sofija.

Jei jie daugiau uždirbs, tai ir mes daugiau turėsime!
Bet kodėl…
tiek to.

Taip. Kodėl
klausi?

Viskas dėl
galimybės rinktis.
Norėčiau, kad apie
tai pamąstytumėte.
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Dėl to jokių problemų,
Sofija, bet ką mes galime
padaryti? Juk čia miesto
savivaldybei spręsti.

Aš taip pat už
ekoenergiją, bet
nemanau, kad jiems
įdomu, ką mes
manome.

Štai kodėl sakėm, kad
idiotiška apie tai
diskutuoti.
Eime žaisti, turime
svarbesnės veiklos.

Bet gal yra kas
nors, ką galėtume
padaryti…?

Sofija, tu juk dirbi
merijoje, ar ne? Ar bandei
iškelt šį klausimą jiems?

Dar ne. Pirmiausiai,
noriu išstudijuoti
šitai.
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Ponia Mere?
Ar galėčiau
šnektelti su
jumis?

Negalėjau nenugirsti Jūsų
pokalbio su ponu Taršausku.

Nekišk savo nosies, kur
nereikia, Sofija.

...Vėliau, aš
užsiėmusi.

Žinau, bet… Tikiuosi,
jog miestas pasirinks
ekoenergiją...

Mūsų miestas ir taip daug daro, Sofija.
Neseniai įvedėme atliekų rūšiavimą. Tačiau
neišspręsime viso pasaulio problemų.
Ekoenergija iš tiesų
kilnus tikslas, bet…
tai ne taip
paprasta.

Bet jei
nepradėsime nieko
keisti…..
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Kodėl ne?
Nes vėjas ne visada pučia,
Sofija… O mūsų miestui reikia
daug
energijos….

Tu dar per jauna
suprasti.

Ekoenergija galėtų būti
mūsų ateitis, Sofija...
bet ne
dabartis.

Uff... Galvojau tu
būsi vyresnė.

Hehe! Aš savanoriauju EKOenergijoje.
Malonu susipažinti, Sofija. Sakei turi
mums keletą klausimų.

Kažkas man sakė, jog nėra būdų, sužinoti ar energija,
atkeliaujanti į namus, yra eko. Kaip visa tai veikia?

Jei nori pirkti žalią elektros energiją, turi jos prašyti savo
tiekėjo. Jie naudoja Kilmės Garantijas tam, jog įrodytų, kad yra
pagaminę pakankamai žalios energijos, tavo vartojimo poreikiams.

Kilmės
Garantijas?

Jei energijos tiekėjai nori parduoti
daugiau žaliosios energijos, nei patys pagamina, jie
gali pirkti Kilmės
Garantijas iš kitų ekologiškų tiekėjų. Bet kuriuo
atveju, kiekvienas sertifikatas gali būti
naudojamas tik kartą. Daugiau informacijos rasi
mūsų tinklalapyje.

Puiku, ačiū!!

Taip. Valstybė išduoda tiekėjams sertifikatus,
vadinamus Kilmės Garantijomis, kiekvienam jų
pagaminamam žaliosios energijos MWh. Tiekėjai
gali parduoti tiek žalios energijos, kiek turi
Kilmės Garantijų.

Dalyvauju EST, Europos Savanorių
Tarnyboje. Tai yra ES programa,
suteikianti jauniems žmonėms galimybę vykti į užsienį
ir savanoriauti ne pelno siekiančiose organizacijose.
EKOenergija priima
savanorius iš skirtingų šalių.

Beje… Ką turėjai omeny, sakydama, kad
esi EKOenergijos savanorė? Man pasidarė
smalsu.

Jie dar ir tuo užsiima? Jėga!
Ir aš dar turėjau keletą klausimų apie
Klimato Fondą....
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Sofija! Mes gavome tavo
žinutę. Taigi, su mere
nieko nepavyko, ar ne?

Juk sakėm, kad tai
kvaila.

Neįtikinau jos kiek nors
perskaityti. Regis, atėjo
metas keisti strategiją.

Visai kaip tie
nevykėliai
hipiai?

Manai kažkoks
keverzojimas
padės?
Tu kalbėjai apie
peticiją.

Mes nesame visam gyvenimui įsipareigoję Fosilijai.
Praneškime visiems, kam tik įmanoma. Gal pavyktų
pasiekti, jog bent dalis energijos būtų žalia.

Manau. Bet svarbiausia, noriu, kad žmonės
žinotų, jog yra pasirinkimas.

Galima pagaminti
skrajutes. Arba afišas.
Pakabinčiau keletą
universitete.

Tai, bet mes futbolo, o ne “išgelbėkime
pasaulį” klubas. Gal matai kur nors ant sienos
parašytą šūkį “Gėlių Jėga”?

Ramiai ramiai.
Mes juk draugai, ar ne?
Kodėl
negalime dėl permainų
padaryti kažko kito?

Koks tau skirtumas? Juk
nenaudojam klubo pinigų veiklos
finansavimui.

Nešvaistysiu savo
brangaus laiko tavo
hipiškai kampanijai.
Eik, išsinuomok tam
vietą.
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Rizikuojame
prarasti rėmėjus.

Taip manai…?

Tai aišku. Kaip tuomet
išgalėsime kokybišką aikštelę,
komandos aprangą, klubo
patalpas su oro
kondicionavimu...?

Mes, kaip klubas, jiems
nesukeliame nepatogumų.
Jie
nenustos mus
finansuoti.

Nebūk tokia naivuolė, Sofija. Jei
dauguma jūsų dalyvausite toje durnoje
kampanijoje, jie sužinos. Kodėl
tuomet jie turėtų kišti į mus pinigus?

O gal mums nereikia tiek daug
pinigų. Ta prasme, kas gi čia
naudoja oro kondicionavimą?
Ir kodėl reikia naujų aprangų
kiekvieną sezoną?

Kodėl ne?

Kurgi ne! Ir kas jiems
pasakys?

Berniukų komanda beveik
pasirengusi regioniniams
čempionatams. Neatsisakysime šio
šanso dėl tavęs.
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Tai gal jau galim
pradėti
treniruotis?

Nusiramink, Mantai,
žaisime...Pergalėms tik
treniruočių neužtenka,
reikia ir komandinės
dvasios.

Jei Fosilija ir
nebefinansuos, rasime, ką
nors kitą. Mums tiek daug
pinigų nereikia. Bet kuriuo
atveju - žaisime.

Bet kaip dėl
čempionato...
Laimėsim ar ne,
rezultatai
priklauso tik nuo
mūsų, ne nuo jų...

Bet tikėkimės,
Manto nuogąstavimai
neišsipildys.

Pamatysim…

Idiotai. Sėkmės
jums. Pasigailėsite.

18

Man patinka šis
skrajutės
maketas.

Reikėtų kažko
sąmojingesnio. Šis
per daug paprastas.

Norime, kad
būtų
paprastai ir
lengvai
suprantama.

Juk duodame juos
menkai
nusimanantiems.

Kaip manai, “Pereik
prie ekoenergijos!”
tiks?

Biblioteka sutiko
organizuoti viešą
forumą!

Liko mėnesis. Ar užteks mums laiko,
visą tai išreklamuoti?

Sofija, būtent tavęs ten ir reikia.
Tau jau pavyko mus
visus įtikinti! Žinau, kad tavo kalba
bus nuostabi.

Aš pasirūpinsiu
reklama. Tau reikėtų
paruošti prezentaciją,
Sofija.

Aš… Aš
neplanavau
viešai kalbėti...
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Pone, pasirašykite už vėjo jegainių
statymą Senąjame Slėnyje!

Regis, čia ta pati grupė,
siuntinėjusi el. laiškus dėl
perėjimo prie ekoenergijos.

Taip, turim juos visus. Dar kartą
skaitau “Saulės Spindulio” pasiūlymą.
Skamba geriau, nei maniau.

Deivydai,
nenori
paskaityti?

Šitą
ekonesąmonę?
Neturiu laiko.

Tiesą sakant, tai verta dėmesio.
Paskaitinėk jų puslapį
internete. Atrodo, jog....
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Tuoj nepastebėsi, kaip
vaikščiosi su dredais ir
sandalais.

O kas, jeigu nei vėjas
pučia, nei saulė šviečia?

Aš skaičiau, kad
vėjo turbinos žudo
paukščius.

Tuomet yra kitų atsinaujinančių
energijos šaltinių, tokių kaip
hidroenergija ar biomasė, kurie
visada prieinami. Energijos kaupimo
technologijos taip pat tobulėja.

Pastatai ir automobiliai nužudo
daug daugiau jų, nei vėjo turbinos,
jau nekalbant apie klimato pokyčius.

Bet taip pat yra svarbu, kur jos
bus statomos .
EKOenergija atsižvelgia į tai.

O ar vėjo energija nėra
brangi? Ar nepadidės
sąskaitos?
Atsinaujinanti
energija nebėra
brangesnė, kaip buvo
anksčiau.

Jei akmens anglių elektrinės mokėtų
mokesčius už sukeliamą taršą,
atsinaujinanti energija būtų daug
pigesnė, nei iškasamoji.
O ir vėjas visada bus laisvai prieinamas.
Kitaip nei anglys.

Gal sudeginam
miesto
atliekas! Tai
atsinaujina, ar
ne?

Gal
man užtektų
nusipirkti
saulės
modulius?

Nerėkit
visi iš
karto!
O kaip su šita EKOenergija? Ar jie
gali mums pastatyti jėgaines?

Taip, jūs
kairėje.
EKOenergija yra ženklas,
garantuojanti, kad energija
yra žalia. Jėgaines pastatys
“Saulės Spindulys.

Neprivalote pirkti “Saulės
Spindulio” energiją - tai tik
pasirinkimo reikalas.

Jei pasirinksime vėjo
energiją, ar oras taps
švaresnis?

21

Nepaisant tavo
amžiaus, kalbėjai
pritrenkiančiai!

Kaip manai, ar pakalbėtum šia
tema radijuje? Turime programą
penktadieniais, kuri...

Padėsiu šituos ant
prekystalio. Neabejoju,
kad keletas klientų tikrai
paskaitys.

Žinoma, būtų
šaunu!
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Ačiū,
pone Mileri.
Pripažinsiu tikrai
jaudinausi.

“Perėjom prie
EKOenergijos”

Ak… na taip,
galim dar kartą tai
aptarti… bet...

Tik pažiūrėk, kiek kompanijų pereina
prie žaliųjų kontraktų! Tai gera
galimybė miestui ir mūsų partijai...

Tai yra tai, ko
žmonės nori.

Per du mėnesius jie surinko daugiau
kaip 5000 parašų, prašydami Senojo
Slėnio kontraktą perleisti
“Saulės Spinduliui”

O siaube… mes, mes
turime atsižvelgti į
žmonių nuomonę.

Surenkime posėdį kitą
savaitę, jėgainės paraiškai
aptarti?
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TA MERGPALAIKĖ!
Viskas
dėl jos!

Niekas prieš tai net negirdėjo
apie EKOenergiją, ir “Saulės
Spindulį” visiems vienodai švietė.
O dabar, dėl jos...

Kiek kontraktų jau
praradome?

...jei pašalinsime
lyderę, galbūt ir visas
judėjimas subyrės.
Lėtai, bet subyrės..

Apie 50 įmonių perėjo
iš...
Jau nekalbant, kaip
merė nusigręžia
nuo mūsų!

Bet kaip? Regis ji populiari. Ji
palenkė futbolo klubą savon
pusėn, dabar jau beldžiasi ir į
merės duris..

Tikrai? Ir tu
tik
dabar man tai
praneši?
...jos tėvas dirba mūsų
reklamos kampanijoje. O
motina bedarbė…
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Pone Taršauskai! Kuo
galiu padėti?
Atsiprašau
minutėlei.
Pertraukėlė.

...taip, bet…

...jis vienas
pagrindinių
žmonių...

...O, tai
kalnas pinigų.

...Na
pasistengsiu…

...kuo anksčiau, tuo
geriau. Bus padaryta, pone
Taršauskai.

Kaip du kart du. Neringa,
pasirūpink jo pakeitimu.

Jei ne puikiai,
tuomet tai ant
tavo pečių.

Pinigai puikiai
panaudoti, pone
Taršauskai.

Dabar turiu
pasirodyti pokalbių
laidoje. Laikas
atstatyti kompanijos
reputaciją.

Ir grįžkite prie darbo.
Nekantrauju išgirsti
geras naujienas.
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Tėti! Mūsų komanda laimėjo
rungtynes! Dabar kelias į
regioninį čempionatą
atviras!

Puiku, mieloji...

Atrodai
pavargęs...

Aš. Na kaip…
Praradau darbą.
Šia...
šiandien?
Kodėl?
Kaip?

Tai buvo jis.

“Šiandien ponas Taršauskas su mumis!
Pone, ką manote apie šią besitęsiančią
EKOenergijos kampaniją?”
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Jie tai vadina
“reorganizacija”... jie
turi
“supaprastinti veiklą”.

Kažkokia nesąmonė! Tu
juk vienas geriausių...
kodėl gi jie...

“Manau, kad ji pernelyg pervertinta. Elektros
gaminimas yra mūsų ekspertizės sritis ir,
jeigu vėjo jėgainės būtų naudingos, seniai
būtume jomis užsiiėmę. Deja, daug žmonių
suklaidinami skleidžiant šią aplinkosaugos
paniką.”

Nagi Sofija, jis ne
toks...blogas...

“Fosilija yra geriausias pasirinkimas mūsų
mylimam miestui. Švari, efektyvi, patikima anglis,
vietoj…”

“Saulės Spindulys” turbūt gaus
kontraktą, o taip pat, mes laimime
žmonių palaikymą. Ar pastebėjai, kiek
kompanijų ir parduotuvių pastaruoju
metu perėjo prie EKOenergijos?

Tai buvo jis, tėti. Fosilija
praranda palaikymą, o merė
nusprendė surengti posėdį ir
aptarti sprendimą dėl Senojo
Slėnio su tarybos nariais.

Tai baisu. Ką mes dabar
darysim? Jūs turėtumėte
palikti kampaniją. Abu.
Neverta.

“Bet kas ši Sofija, mūsų
miesto žaliosios energijos
judėjimo vedlė? Kokie jos
motyvai?

...O tu, brangioji, esi
pirmame fone. Vis tiek,
sunku patikėt, kad jie
atleistų mane už tai.

Mama! Kuo įžūliau jie žaidžia,
tuo labiau mes priešinamės!
Turime kovoti dar labiau, jei
jie tokie bjaurūs!

Ir aš neatgausiu darbo,
jei visa tai Fosilijos dėka. Rasiu kitą.
Kaip sakei, aš vienas iš
geriausių.

Ar ji priims iššūkį,
pasisakyti prieš
kameras?”
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Gavau skambutį. Šou
kitą savaitę. Aš jam
nepasiruošus!

Aš tikrai kviečiama
į pokalbių šou!

Nagi, Sofija. Priimk tai, kaip
egzaminą. Tu tikrai gali. Pastaruoju
metu šneki tik apie EKOenergiją ir
atsinaujinančius šaltinius.

Žinau, bet vis tiek! Šį šou
žiūri daugybė žmonių, o
dauguma jų bus už Fosiliją.
Kas, jei susimausiu?

Klausyk, mums tai
geriausia galimybė
pasiekti visus. Tu garsi,
Sofija!

Ir visa tai...jau
kainavo mano
tėčiui darbą.

Mes tau padėsim
pasiruošti.
Užsirašykim keletą
argumentų. Aš būsiu
vedėjas.

Sofija, ar tu ne per
jauna jaudintis dėl
jėgainių? Kodėl visą
tai darai?
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Ar nebūtų
protingiau
susitelkti
studijoms?

Ketinu pradėti studijas
universitete kitąmet,
bet aš giliai tikiu
žaliąją energija ir
EKOenergija.

Būdama jauna, dėl klimato
kaitos kentėti turiu
daugiausia. Tai dėl mano
ateities.

Ir tai nėra tai, ką galėčiau
atidėti tik po asmeninių
savo tikslų, ar po
universiteto baigimo.

Ar tu tikrai manai, kad
žalioji energija išgelbės
planetą? Nejaugi nėra
kitų svarstytinų būdų?

Tai neatidėliotinas žingsnis, siekiant
išsaugoti planetą. Turime veikti dabar
pat.

Taip pat turime keisti
gyvenimo būdą…
Pavyzdžiui, valgyti
mažiau mėsos ir
atostogauti arčiau namų.

Ekoenergija yra tik
dalis sprendimo. Dar
svarbus energijos
efektyvumas.

Tačiau atsinaujinanti energija
yra pagrindas. Nepereidami prie jo,
neišspręsime klimato problemos.
Daugiau žmonių turi apie tai
sužinoti.
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Sofija, rodos daugiausia
remi tiekėjus, parduodančius
ekoenergiją.

Ką Jūs
turite
omenyje?

Viską pradėjome, kaip vietinę akciją už
vėjo energiją, bet supratome, jog galima
padaryti, kur kas daugiau, būnant
EKOenergijos judėjimo dalimi.

Mums taip pat svarbu, kad
EKOenergijos pardavimai prisideda prie naujų,
ekologiškų jėgainių statymo
finansavimo.

Kai perkate elektrą iš EKOenergijos tiekėjų, dalis jūsų pinigų
keliauja klimato apsaugos projektų finansavimui.

Tai reiškia, jog savo pirkimu darote gerą
darbą. Tačiau kaip tai veikia praktiškai?

Jie remia kitas organizacijas,
patyrusias šioje srityje.

Neseniai jie parėmė NVO Oikos tam,
kad saulės energija aprūpintų
kaimo mokyklą Tanzanijoje.
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Atrodo, jog jūsų kampanija
pasiekia savo tikslus. Žinios
pranešė apie merės ir
tarybos narių posėdžius.
Senojo Slėnio ateitis vis dar
atvira diskusijoms.

Ar kada pagalvojai apie
žmones, dirbančius Fosilijoje?
Kokia jų ateitis? Ar jie praras
savo darbus?

Siekiame suteikti žmonėms
galimybę pasirinkti ir padaryti pirmą žingsnį ekologiškos
energijos link.
Atsinaujinanti energija
sukurs daug naujų darbo vietų.
Perėjimas prie jos neįvyks iš
karto, todėl darbuotojai turi
laiko persikvalifikuoti.

Puikūs tikslai.
Manai,
sugebėsite tai
pasiekti?

Mes galime
Ekologiškesnė ateitis įmanoma,
bet tai gali įvykti tik bendrų
pastangų dėka. Todėl mūsų
kampanija
akcentuoja žmonių informavimą.

Kaip galima rinktis, jei
nežinai galimų variantų?

Ekoenergija dar
nepakankamai
vertinama. Turime
duoti šansą jai augti.
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Vertinant siūlymus,
skirtus būsimąjai jėgainei
Senajame Slėnyje.

Turime dvi
paraiškas: Fosilija
statys akmens
anglių elektrinę
arba “Saulės
Spindulys” vėjo
jėgainių parką.

Balsavimas
baigtas.
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70% balsų dauguma, savivaldybė
kontraktą suteikia
“Saulės Spinduliui”.

Praėjo du metai ir kaip
viskas pasikeitė.

“Saulės Spindulio” vėjo
jėgainės buvo nuostabus
sprendimas miestui.
Klimato kaitos problemų
supratimas didėja.

Fosilija nebėra
įtakingiausia kompanija
mieste. Matote tas “Saulės
Spindulio” reklamas? Tai
naujas mano tėčio darbas.

EKOenergija taip
pat išaugo. Šiuo
metu jie dirba su 45
tiekėjais.

Dabar čia dirbu savanore, kartu su
kitais jaunais žmonėmis. Pradedame
finansuoti tris klimato projektus
pinigais, gautais iš ekoenergijos
tiekimo sutarčių.

Žalesnė
ateitis dar
niekada nebuvo
taip arti.
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Ką aš galėčiau padaryti?
Klimato pokyčiai - vienas didžiausių iššūkių žmonijai. Pranešimai apie vis didėjančią anglies dioksido emisiją, kuri sukelia šiltnamio efektą, ir laukiami rezultatai kelia nerimą. Vienintelė gera naujiena yra ta, kad žinome, kaip užkirsti kelią dramatiškam klimato pokyčiui. Gyventi, paisant Žemės
limitus, įmanoma tiek techniškai, tiek ekonomiškai. Deja, nedaugelis, priimančiųjų sprendimus, supranta problemos mastą. Jie laikosi pasenusių sprendimų arba randa tik trumpalaikių atsakymų.
Laimei, vis daugėja tokių žmonių kaip Sofija: žmonių, kurie veikia, vietoj to, kad lauktų ambicingų,
tarptautinių valdžios sprendimų.
Individualūs veiksmai nėra beprasmiai. Jie tampa žmonių, kurie tiki, jog tai kelias į priekį, skiriamuoju ženklu. Ši žmonių grupė neliks nepastebėta politikų, kurie ateinančiais metais nori užimti valdžios
pozicijas, taip pat ir verslininkų, kurie 2020 - 2030 metais vis dar norės, kad jų produkcija būtų
rinkoje. Šie veiksmai daro didelę įtaką ir mūsų kasdieniniam gyvenimui: būnant draugišku aplinkai,
galima ne tik sutaupyti nemažai pinigų, bet taip pat ir pagerinti savo sveikatą.

Namie
1.Pereik prie ekoenergijos. Tai geriausias būdas
garantuoti, jog tavo elektros sutartis skatina pozityvius pasikeitimus, o taip pat tai aiškus signalas
tiekėjams ir politikams, kad šimtu procentu tiki
atsinaujinančia energija.
Užsuk į www.ekoenergy.org/lt > Kaip įsigyti
EKOenergijos?
2. Naudok atsinaujinančius resursus namų
šildymui ir vėsinimui, pavyzdžiui: biodujas ar
šilumos siurblius, naudojančias atsinaujinančią
elektros energiją.
3. Matuok savo energijos suvartojimą ir išlaidas, ir
mėgink juos sumažinti:
-matuojant namo energijos efektyvumą, prieš jį
perkant ar nuomojantis;
-apšiltinant namą;
-skalbiant tik pilnai pakrautą skalbimo mašiną ir
džiovinant drabužius lauke;
-neeikvojant vandens, ypač karšto;
-perkant ekonomiškus elektros prietaisus ir juos
išjungiant baigus naudoti;
-verdant maistą uždengtu dangčiu ir leidžiant maistui atvėsti prieš dedant į šaldytuvą.
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Kelyje
4. Venk automobilio. Dviratis ir ėjimas pėsčiomis yra geros ir sveikos alternatyvos.
Jei viešojo transporto nėra, naudokis pasidalijimo automobiliu sistema (angl. carpooling) - sutaupysi
pinigų, mažiau terši ir susirasi naujų draugų.
5. Atostogos neturi būti toli, kad būtų puikios. Venk skrydžių; oro eismas yra didėjančio šiltnamio efekto
šaltinis.

Valgyk protingai
Maisto produkcija ir transportavimas prisideda prie šiltnamio dujų skleidimo. Norint sumažinti anglies kuro naudojimą, tu gali:
-sumažinti savo mėsos ir pieno produktų vartojimą;
-pirkti vietinės gamybos, sezoninį maistą;
-pirkti organiškus produktus;
-stengtis nepirkti daugiau nei gali suvalgyti. Pradėk nuo stebėjimo kiek maisto išmeti.

Mažink, pakartotinai naudok, rūšiuok
7. Rūpinkis savo daiktais. Kuo ilgiau naudoji tuos
pačius daiktus, tuo mažiau atliekų ir energijos suvartojami, gaminant naujus daiktus.
8. Pirk panaudotas prekes, kokybiškus produktus ir
daiktus, kurie yra be įpakavimo.
9. Dovanok ekologiškas dovanas. Milijonai niekada
nepadaudotų dovanų atsiranda šiukšlinėse. Vietoj
to, dovanok kvietimą į teatrą, pasiūlyk masažą ar
nuvažiuoti į sodą.

Palaikyk ginančius tavo vertybes
10. Balsuok už politikus, rimtai žiūrinčius į klimato
kaitą, palaikyk organizacijas, užsiimančias klimato
problemomų sprendimu, palaikančius žmogaus
teises, šeimos planavimą…

Sužinok daugiau
ES Climate Action tinklalapyje: http://ec.europa.
eu/clima/citizens/tips/index_lt.htm
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Visagalė Fosilija planuoja statyti naują akmens anglių jėgainę Senąjame Slėnyje. Bet
ji ne vienintelė besidominti šia vietove: “Saulės Spindulys” ten, savo ruožtu, norėtų
statyti vėjo jėgainių parką. “Saulės Spindulio” pasiūlymas įgyja netikėtą palaikymą,
kuomet Sofija ir draugai pradeda kampanija, skatinančią atsinaujinančią energiją.
Netrukus Sofija išsiaiškina, kad tai nėra tik politikų problema. laisvosios rinkos vartotojai gali pasirinkti - kurią kompaniją palaikyti ir kokią elektrą pirkti. Kai ji tai supranta,
kaipmat pradeda kampanją “Pereik prie EKOenergijos”.

“Tai apie galimybę rinktis. Norėčiau, kad
apie tai pamąstytumėte.”

