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Să mergem, Doamnă Primar.
Avem o înțelegere. Nu avem timp
pentru presupuneri.
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Glumiți?
Fossilia are peste 100
de ani de experiență.
Chiar poate CINEVA SĂ
CREADĂ că doar câteva
turbine eoliene vor
produce cantitatea
necesară de
electricitate?

Nu fac presupuneri.
Doar spun că mai
mulți consilieri sunt
interesați de cealaltă
propunere, a companiei
SunBeam.

Da, dar știți, domnule
Carbunculus, lumea este din ce în
ce mai îngrijorată de … hmm, cred
că știți … schimbările climatice.

Să lăsăm pălăvrăgeala. Știți foarte
bine că centrala noastră electrică
va fi cea mai eficientă.

Sunt de acord, domnule Carbunculus.
Însă nu toți privesc lucrurile la fel. Alegerile
vor avea loc în mai puțin de 18 luni și nu îmi
permit să am nemulțumiri
în rândul alegătorilor.

Cu atât mai mult, datorită
noii noastre investiții, vom
putea să scoatem din uz una
dintre centralele mai mici și mai
puțin eficiente. Este un lucru
bun pentru planetă, nu-i așa?

Oricum, nu fiți atât de pesimistă.
Schimbările climatice nu au fost o problemă
până acum. Hai să rezolvăm problema asta când
ajungem la ea. Puteți găsi vreo problemă pentru care
știința nu a găsit o soluție?

Hmmm… Cancer.
Sărăcie. Foame.
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Chiar credeți asta îi
îngrijorează pe alegători?
Alegătorii vor electricitate. Asta ar
trebui să fie preocuparea noastră de bază
momentan.

Noi sponsorizăm
50 de evenimente și
organizații din oraș.
Nu vreți să se schimbe
situația asta,
nu?

Haideți doamnă primar...
Ce vă deranjează? Ați avut
o noapte rea?

Turbine eoliene?
Asta le place alegătorilor?
Oriunde te uiți să fie doar
urâțenii de turbine?
Țineți minte: dacă vom construi
această centrală electrică, vom
sponsoriza multe alte proiecte
cu banii câștigați. Vă promit.

Nu, sigur că nu,
dar...

Probabil că aveți dreptate.
Dar dumneavoastră veți
convinge oamenii prin campania
proprie de comunicare.

Nu vreau probleme.

Nu veți regreta
această decizie,
doamnă primar!

Știu.
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Doamnă primar, am
terminat lucrul pe ziua de azi.
Aș putea să plec?

Da, Sofia,
poți să pleci. Cred
că vom pleca cu
toții acasă.

A fost o zi infernală!

Doamnă primar! Avem să discutăm
lucruri importante! Vă rugăm,
doamnă primar!

Nu acum, sunt
foarte ocupată.

Bună,
Sofia! Ce-i cu
agitația asta?

Bună! Se pare…
Nu știu, ceva
legat de centrala
elecrtrică.
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„NU combustibililor fosili!
DA energiei regenerabile!”

Fff! Politicieni!
Niciodată nu ascultă!
Hai, Maria, să înaintăm
petiția.

Schimarile
climatice au loc. Resursele
neregenarabile ne
distrug planeta!

Pentru ce este
această petiție, mai
exact?

Vrem să le arătăm
politicienilor că
foarte mulți cetățeni sunt
contra
combustibililor
fosili.

Nu dorim ca
Fossilia să
contruiască o
centrală electrică
aici. Semnați?

Dacă nu
folosim cărbune,
atunci ce?

Sunt multe
alternative: energie solară,
eoliană…
suntem entru energia
regenerabilă!

Dacă Fossilia
oferă doar energie
neregeneragilă,
cine orefă energie
regenerabilă?

Sunt mulți furnizori de
energie regenerabilă, așa
ca SunBeam, care poate
construi turbine eoliene
în lunca râului.

Deci despre asta
vorbeau ei...
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Vom citi prospectele.
Mulțumim și succes cu
petiția!

Cred că voi
merge acasă. Nu
am chef de joc.

Ah.. bine, nici o
problemă.

Nu puteți avea încredere în
Fossilia, crede-mă. Propunerea celor
de la SunBeam va
fi mult mai benefică
pentru oraș.

Dragă, nu uita că
lucrezi pentru ei. Nu
mușca mâna care te hrănește.

Eu nu lucrez pentru
ei. Agenția noastră lucrează
pentru ei. Sper
că am dreptul să spun că
nu-mi plac.

Tată, de ce nu ai
ales alt proiect?

Nu am această opțiune,
draga mea.
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Fossilia este cel
mai bun client al nostru
și plătește bine.

Ai auzit vreodată de SunBeam?

Caut informații
despre ei… Privește...

SunBeam
Pentru tine

Pentru mediu

Pentru viitor

Energie electrică generată de vânt, apă și soare pentru casa ta? Apasă aici
Află mai multe detalii despre energia electrică certificată de EKOenergy.

Ai auzit vreodată
de EKOenergy?
Nu. Accesează site-ul lor.
Uau! E tradus în
30 de limbi!

EKOenergy
Acasă

Despre noi

Eticheta ecologică pentru electricitate

Eticheta ecologică

Cum să cumperi EKOenergy

EKOenergy este o rețea alcătuită din 35 de organizații europene de mediu din aproape fiecare țară
europeană. Noi promovăm folosirea energie regenerabile și vrem să oferim consumatorilor oportunitatea
să facă mai multe economii.
EKOenergy este de asemenea unica etichetă ecologică
pan-europeană pentru electricitate. EKOenergy este
energie regenerabilă. În afară de aceasta, EKOenergy este
produsă de centrale electrice care îndeplinesc criteriile de
durabilitate stabilite de rețeaua EKOenergy.

„Fiind consumator
european, poți să îți alegi
singur furnizorul de energie
electrică și tipul energiei
care-ți place mai mult.”

Află mai multe detalii despre energia
ecologică și schimbările climatice >>
Află mai multe despre Fondul Climatic >>

Nici nu știam
că sunt atât de mulți
furnizori. De parcă nu mai
exista nimeni în afară de
Fossilia.
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...hei, uitați-vă aici!
„Fondul de Mediu EKOenergy”
Ce mai poate fi și asta?

Fondul de Mediu EKOenergy
Pentru fiecare MWh de energie
hidroelectrică, cel puțin 10 cenți
sunt donați pentru Fondul de
Mediu EKOenergy. Acești bani
sunt folosiți pentru finanțarea
proiectelor de restaurare a
râurilor.
Află mai multe detalii →

Mai fac altceva tipii de
la EKOenergy?

Se pare că au stabilit criterii
ecologice pentru centralele
electrice. Citiți aici.
Au criterii de eficiență
pentru centralele
electrice pe biomasă
și chiar exclud unele
tipuri de biomasă, spre
exemplu cele care
pot fi folosite
ca hrană.

Ce-ar fi să ne schimbăm
contractul? Banii noștri
vor fi folosiți pentru ceva
ce într-adevăr contează.

Sofia, apasă pe butonul
„Cum să cumperi EKOenergy”!
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Bună, Sofia! Te simți mai
bine astăzi?

Oarecum. Aș vrea să
vorbesc ceva cu voi. E
foarte important.

Mai important decât
antrenamentul nostru?
Echipa băieților are un meci
duminica ce vine.

Adică cea din lunca râului?
Da, acum se decide
ce fel de centrală
electrică va fi construită
acolo.

Cu siguranță. Ați auzit despre centrala
electrică pe care vor s-o construiască?

M-am gândit ieri toată ziua
la asta și cred că putem face
ceva ca să susținem ideea cu
cu
turbinele eoliene.

De ce vrei să discutăm despre asta acum?
Suntem aici pentru a juca.

Nu vreau să pierd meciul de
Duminică din cauza plângerilor tale!
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Nu este vorba despre
plângerile MELE, sunt deja mulți
activiști care sunt pentru
centrala eoliana.

Cu siguranță știți
cu toții despre încălzirea
globală și schimbările
climatice. Energia ecologică
poate să ne
ajute să oprim
aceste procese.

Și de ce nu? În câteva
țări ele furnizează mai
mult de 20% din energia
electrică. Și ăsta-i
doar începutul.

Las-o baltă,
Sofia. Centrală
eoliană… Hahaha!
Niciodată nu va
funcționa…

Sofia, sunt niște prostii
născocite de hipioți care
vor să trăim ca oamenii
peșterilor.

...Stai un pic, Fossilia
este sponsorul
nostru, nu-i așa?

Dacă vor câștiga ei mai mult, poate
avem și noi de câștigat mai mult!
De ce… lăsăm
subiectul.

Da. De ce
întrebi?

Vorbesc despre
posibilitatea
de a alege. Pur și
simplu gândițivă la asta.
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Toată treaba asta e bună,
Sofia, dar ce putem noi să facem? Zic că
e treaba consiliului
să decidă.

Aș alege și eu energia
ecologică, dar nu cred că
ne va întreba
cineva ce dorim noi.

Iată de ce am spus că e
stupid să discutăm
astfel de lucruri. Să jucăm,
avem lucruri
mai importante.

Poate
într-adevăr
putem să
schimbăm
ceva...

Sofia, tu lucrezi la
primărie, nu-i așa? Ai
încercat să discuți
despre aceasta cu ei?

Încă nu. am vrut
să mă informez mai
întâi.
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Doamnă primar,
putem discuta
un pic?

Fără ca să vreau am auzit
discuția dumneavoastră cu
dl. Carbunculus.

Nu-i treaba
ta, Sofia.

… Nu acum, sunt
ocupată.

Știu, dar… totuși
sper că orașul va
opta pentru energia
ecologică...

De ce nu?

Orașul nostru deja face multe,
Sofia. Am introdus recent coșurile
pentru deșeuri reciclate. Nu putem
rezolva toate problemele lumii.

Deoarece nu tot timpul bate
vântul, Sofia… Dar orașul
nostru are nevoie de multă
energie...

Într-adevăr,
energia ecologică
este o cauză nobilă,
dar.. nu este totul
atât de simplu.

Păi dacă nu
vom opta pentru
energie ecologică...

Ești prea tânără
ca să înțelegi.

Energia electrică
poate fi viitorul, Sofia…
dar nu este prezentul.
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Wow… Nu am
crezut că vei fi
atât de TÂNĂRĂ

Haha! Sunt voluntară la
EKOenergy. Bucuroasă de cunoștință,
Sofia. Ai spus că
ai niște întrebări pentru noi.

Cineva mi-a spus că nu este posibil să știi dacă
energia electrică din priza ta este într-adevăr ecologică.
Cum poți să afli?

Dacă vrei să cumperi energie electrică ecologică, trebuie
să o ceri de la furnizorul tău. Ei aduc Garanții de Origine
pentru a dovedi că produc destulă energie ecologică
pentru a-ți acoperi cheltuielile.

Garanții de
Origine?

Dacă furnizorii de enrgie electrică doresc să
vândă mai multă energie ecologică, ei pot cumpăra
certificate de la alți furnizori de
energie ecologică. Dar în orice caz: fiecare
certificat poate fi folosit o singură dată. Poți găsi
mai multe informații pe site-ul nostru.

Super,
mulțumesc!

Da. Statul le oferă furnizorilor un certificat,
numit „Garanție de origine”, pentru fiecare
MWh de energie electrică ecologică pe care
o produc. Furnizorii de energie electrică pot
să vândă energie ecologică atâta timp cât
au Garanții de origine.

Eu particip la SEV, Serviciul European de
Voluntariat. Este un program al UE care
permite tinerilor să plece peste hotare și
să fie voluntari în cadrul diferitor ONG-uri.
EKOenergy este gazdă pentru voluntari
din diferite țări.

Apropo.. La ce te refereai când
ai spus că ești voluntar la
EKOenergy? Sunt curioasă.

Și toate acestea le fac ei? Uau!
Ah, da, mai am niște întrebări cu
privire la Fondul Climatic...
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Sofia! Am primit
mesajul tău. Deci,
nu a ieșit nimic
cu primarul?

Ți-am spus că e
nașpa ideea.

Una ca a
hipioților
ăia proști?

Nu am putut să-i arăt
nimic. Cred că e timpul să încerc
o altă strategie.

Crezi că niște
mâzgăleli vor
ajuta?
Vorbeai despre
o petiție.

Nu suntem legați de Fossilia pe viață. Trebuie
să infomăm cât mai mulți oameni. Poate măcar o
parte din energia pe care o folosim va fi
schimbată pe cea regenerabilă.

Da. Dar cel mai mult vreau ca oamenii
să știe că sunt mai multe opțiuni.

Am putea face
pliante. Sau postere. Eu
pot să afișez câteva la
mine la universitate.

Da, dar suntem un club de fotbal,
nu un club pentru salvarea lumii. Vezi
undeva pe pereți sloganuri de gen
”Puterea e în Flori”?

De ce-ți pasă? Doar nu
folosim banii clubului pentru
a finanța activitățile.

Las-o mai moale.
Suntem prieteni, nu-i
așa? De ce nu putem
să mai facem ceva
împreună în afară de a
juca fotbal?

Nu am timp
de pierdut
cu campaniile
voastre hipioate.
Închiriați altă
încăpere pentru
asta.
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Riscăm să
pierdem sponsorul.

Crezi…?

Desigur. Cum ne
vom putea permite un
teren bine întreținut,
echipament, un club cu
aer condiționat…?

Noi nu vom
protesta în numele
clubului. Nu vor retrage
sponsorizarea!

Poate nici nu avem
nevoie de atâția bani. Cine
folosește aerul condiționat? Și
pentru ce ne trebuie
echipament nou în
fiecare sezon?
De ce nu?

Nu fi atât de naivă, Sofia. Dacă
majoritatea dintre
voi participă la această
campanie stupidă, ei vor afla. De
ce ne-ar mai sponsoriza?

Vorbești serios?
Cine le va spune?

Echipa băieților este pe
punctul de a merge la campionatul
regional. Nu vom pierde această șansă
din cauza ta.
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Putem, în
sfârșit, să începem
antrenamentul?

Linișteste-te, Marc,
vom juca… Ca să câștigi
mai ai nevoie și de spirit
de echipă, nu doar de
antrenamente.

Și chiar dacă Fossilia
nu ne va sponsoriza, vom găsi
pe altcineva. Nu avem nevoie
de foarte mulți bani. Vom
continua să jucăm.

Ce va fi cu
campionatul...
Victoria
noastră în această
competiție depinde
de noi, nu de ei...

Să sperăm,
totuși, că
temerile lui
Marc nu se vor
adeveri...
Vom vedea...

Idioți! Baftă!
Veți regreta.
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Îmi place
acest plan pentru
pliante.

Poate găsim ceva
mai încurajator.
Mi se pare puțin
cam simplu.

Vrem să
fie simplu și
clar pentru
toți.

Le vom împărți
începătorilor,
țineți minte.

Crezi că „DA! pentru
energia verde!” este
suficient de bun?

Biblioteca a
acceptat să fie gazda
forumului nostru
public!

A rămas doar o lună. Vom avea destul timp
pentru a face publicitate?

Tu ești persoana potrivită,
Sofia. Ne-ai convins deja pe noi toți!
Sunt sigur că prezentarea ta va fi
excelentă.

Voi avea eu grijă
de publicitate. Tu
ar trebui să scrii
prezentarea, Sofia.

Nu… Nu am
planificat să
vorbesc...
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Domnule, semnați petiția
noastră pentru construirea unei ferme
eoliene!

Probabil că este același
grup care au trimis emailuri ce
spuneau să trecem la
energie verde.

Da, le-am primit cu toții. Am mai citit
o dată propunerea din partea companiei
SunBeam. Sună mai bine decât îmi
aduceam aminte.

Hei, Dave,
nu vrei să
citești?

Aceste prostii
ecologice? Nu
am timp.

Nu este atât de rău.
Ar fi bine să accesezi siteul lor. Se pare că...

20

Vezi că dacă nu
ești atent devii
imediat hipiot.

Ce se va întâmpla
atunci când nu va fi
vânt sau soare?

Am citit că aceste
turbine omoară
deseori păsări.

Sunt și alte surse de
energie regenerabilă, așa
ca hidroenergia și biomasa,
care sunt aproape mereu
disponibile. Tehnologia
stocării energiei de
asemena progresează.

Clădirile și traficul omoară
mai multe păsări decât turbinile eoliene,
să nu mai zicem de de schimbările
climatice...
Mai depinde și de amplasare.
Eticheta EKOenergy ia asta
în considerare.

Nu este mai scumpă
energia eoliană?
Vor crește facturile
noastre?
Deja nu mai
este adevărat că
energia regenerabilă
este mai scumpă.

Haideți să
ardem gunoiul
din oraș! Este
regenerabil,
nu-i așa?

Ce-ar fi dacă
mi-aș cumpăra
singur niște
panouri
solare?

Dacă termocentralele ar plăti
o taxă corectă pentru poluarea
care o cauzează, energia regenerabilă ar fi
mult mai ieftină decât energia fosilă. În
afară de aceasta, vântul
este o resursă nelimitată,
spre deosebire de cărbuni.

Vorbiți
pe rând,
vă rog!

EKOenergy este
eticheta care garantează că
energia este verde.
SunBeam va construi
turbinele.

Nimeni nu este obligat să
cumpere energie de la ei: alegerea
este a voastră.

Păi vorbeați de EKOenergy.
Pot ei să construiască turbine
pentru noi?

Da, d-stră
din partea
dreaptă.

Dacă vom alege
energia eoliană, aerul
din oraș va
fi mai curat?
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În ciuda vârstei tale,
ai vorbit foarte bine!

Ai dori să vorbești la
radio despre aceasta? Avem o
emisiune, în fiecare vineri...

Le voi lăsa pe tejghea. Sunt
sigur că unii cumpărători le
vor citi.

Da!
Îmi place
ideea!

To
:
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Vă
mulțumesc, Dl
Barbu. Trebuie să
recunosc
că am avut
emoții.

Am trecut la
EKOenergy

Hmm...bine, da,
trebuie să mai
discutăm...dar...

Uitați-vă la toate aceste
afaceri care trec la energie verde! Este
o șansă bună pentru oraș și pentru
partidul nostru...

Se pare că oamenii iși
doresc aceasta.

Timp de două luni ei au
colectat peste 5000 de semnături,
cerând ca SunBeam să ia
contractul din lunca râului.

Doamne..
trebuie să
considerăm
și dorințele
orășenilor.

Poate organizăm
o ședință săptămâna
viitoare să discutăm despre
licitația centralei?
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FATA AIA!
Totul e din
cauza ei!

Nimeni nu auzit
până acum de EKOenergy și
nimeni nu știa de
SunBeam. Și acum,
din cauza ei...

Câte contracte am
pierdut deja?

...Dacă vor scăpă de
lider, poate că
întreaga mișcare
se va distruge.
Încetul, dar sigur.

Aproape 50 de
afaceri au renunțat...
În plus,
doamna primar
ne lasă baltă!

… tatăl ei lucrează
la campania noastră
publicitară. Mama este
șomeră...
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Dar cum?
Se pare că este populară.
Ea a convins clubul de
fotbal și aproape a convins-o pe
doamna primar...

Ah, da?
Și de ce
aflu aceste
detalii abia
acum?

Dl Carbunculus! Cu ce vă
pot ajuta?
… da, dar…

.. Este o sumă
considerabilă.

… El este unul
din angajații
principali...
… Să vedem ce
pot să fac...

Mă scuzați un
minut. Luați o
pauză.

… Cu cât mai repede, cu
atât mai bine. Zis și
făcut, dl Carbunculus.

A fost mai ușor decât
am crezut. Rachel, ocupă-te
de acest transfer.

Te va costa mult,
dacă nu va fi așa.

Bani bine cheltuiți,
dl Carbuncullus.

Acum trebuie să
apar într-o emisiune,
este timpul să reparăm
reputația companiei
noastre.

Și treci înapoi la
muncă. Abia aștept să aud
niște vești bune.
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Tată! Echipa noastră a
câștigat meciul astăzi!
Suntem gata să mergem la
campionatul regional!

Ma bucur,
dragă...

Arăți
obosit...

Sunt… Mi-am
pierdul job-ul.
A… astăzi?
Cum? De ce?

E din cauza lui.

Invitatul de astăzi este dl
Carbunculus! Dl Carbunculus, ce credeți
despre campania pentru EKOenergy?

26

Au numit-o
„restructurare”...
trebuie să facă
operațiile mai
„eficiente”

Nu pot să înțeleg!
Tu ești unul din cei
mai buni.. de ce au
procedat așa...

Cred că este absolut supraevaluată. Noi
suntem experți în producerea energiei
electrice și dacă turbinele eoliene ar fi fost
eficiente, le-am fi folosit de mult timp. Din
păcate astăzi foarte multă lume exagerează
cu protecția mediului.

Ei, hai Sofia, nu
este el așa de… rău...

Fossilia este cea mai bună alegere pentru orașul
nostru. Cărbune curat, eficient și sigur, mai bine
decât…

SunBeam va obține contractul, și
în afară de aceasta, majoritatea
orășenilor ne susțin. Ai văzut câte
companii și magazine au trecut recent
la EKOenergy?

E din cauza lui, tată.
Fosillia își pierde reputația,
primarul a acceptat să organizeze o
nouă întrunire cu consilierii pentru
a decide cine va lua
contractul din lunca râului.

Incredibil. Și ce ne facem
acum? Trebuie să lăsați
treaba asta, amândoi. Nu
merită.

Cine este Sofia, liderul
mișcării pentru energie
verde de la noi din oraș? Ce
scopuri are?

Mamă! Dacă folosesc
metode necinstite, vom lupta
mai încrezători! Trebuie să
luptăm încă mai mult dacă sunt
atât de răi!

...Și tu, dragă, ești de
bază în mișcarea asta. Totuși
nu pot să cred că m-au
concediat din cauza asta.

Cu atât mai mult, dacă e
decizia celor de la Fossilia
nu o să-mi primesc înapoi
job-ul. O să-mi găsesc altul.
Cum ai spus și tu, sunt unul
dintre cei mai buni.

Va avea curajul să
vorbească în fața
camerelor?
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Chiar sunt
invitată la un talk
show!

Am primit un telefon.
Show-ul e săptămâna
viitoare. Nu sunt
pregătită!

Gândește-te că este un examen.
Cu siguranță ești gata. În ultima vreme
vorbești doar despre EKOenergy și
resursele regenerabile.

Stiu, dar nu este
la fel! O mulțime de
oameni vor privi acest
show și mulți dintre ei vor
fi pentru Fossilia. Dacă
o dau în bară?

Ascultă, este unica
șansă să fim auziți
de toți. Ești
faimoasă, Sofia!

Și… tata și-a
pierdut job-ul din
cauza asta.

Te vom ajuta.
Să pregătim niște
argumente, eu voi
fi gazda.

Sofia, nu ești
prea tânără să te
îngrijorezi de
centralele electrice?!
Pentru ce faci asta?
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Nu crezi că ar fi mai bine
să te concentrezi asupra
studiilor?

Probabil că voi
merge la facultate
anul viitor, dar cred cu
adevărat în
energia verde și în
EKOenergy.

Eu sunt cea care are de suferit
mai mult din cauza schimbărilor
climatice, pentru că sunt tânără.
Este vorba
despre viitorul meu.

Și nu este ceva ce ar fi
mai puțin important decât
scopurile mele personale, sau
ce ar putea fi amânat după
facultate.

Crezi cu adevărat că
energia verde va salva
planeta? Nu sunt alte
opțiuni?

Energia verde
este doar
o parte a
soluției. Avem
nevoie și de
eficiență
energetică.

Trecerea la energia durabilă este un pas
important dacă vrem să salvăm planeta.
Trebuie să acționăm acum.

Trebuie să ne schimbăm
și modul de viață… Să
consumăm mai puțină
carne și să petrecem
vacanța mai aproape de
casă.

Totuși, energia regenerabilă este
esențială. Dacă nu vom trece la
energie regenerabilă, problemele
legate de schimbările climatice nu
vor fi soluționate.
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Sofia, ai decis să promovezi
în primul rând furnizorii care
vând EKOenergY.

Ce vreai să
spui cu asta?

Totul a început de la promovarea
energiei eoliene la nivel local, însă am
înțeles că putem cu adevărat să facem
schimbări dacă vom fi parte a mișcării
EKOenergy.

De asemenea, apreciem
faptul că banii câștigați
de pe vânzările de
EKOenergy sunt folosiți
pentru protecția mediului.

Atunci când cumpărați energie electrică de la un
furnizor de EKOenergy, o parte din bani sunt folosiți
pentru proiecte de protecție a mediului.

Înseamnă că faci o faptă bună prin
procurarea acestei energii. Dar cum
se face asta în practică?

Ei finanțează alte asociații,
cu experiență
în acest domeniu.

Recent au sponsorizat
ONG-ul Oikos pentru a asigura unei
școli din Tanzania
energie solară.
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Se pare că își atinge
scopul campania voastră.
Conform știrilor, primarul
și consilierii au organizat
câteva întruniri. Se mai
discută încă ce va fi
construit în lunca râului.

Te-ai gândit ce se va
ÎNTÂMPLA cu angajații de
la Fossilia? Își vor pierde
locurile de muncă?

Vor fi create multe
locuri de muncă în
domeniul energiei verzi. Luând
în considerare
faptul că trecerea la
energia regenerabilă nu se
produce peste noapte, avem
destul timp pentru a pregăti
muncitorii.

ÎMPREUNĂ putem totul.

Cum poți alege, dacă nu știi ce
opțiuni există?

Vrem să oferim
oamenilor șansa de a alege
și de a face
primii pași spre
energia durabilă.

Scopuri minunate.
Crezi că vor fi
realizate?

Doar împreună putem să
contruim un viitor durabil.
Iată de ce campania noastră se
bazează pe informație.

Energia electrică verde
este subestimată și
scopul nostru este să o
promovăm.
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Cu privire la evaluarea
propunerilor de contrucție a
centralei electrice în lunca
râului.

Avem două oferte:
Fossilia propune
construirea unei
termocentrale și
SunBeam propune o
fermă eoliană.

Votarea s-a
terminat.
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Cu 70 la sută de
voturi, SunBeam va
obține contractul.

Au trecut doar doi ani
și, vai, ce mult s-au
schimbat lucrurile.

Instalarea turbinelor
eoliene a fost o
idee grozavă pentru
oraș. Gradul de
conștientizare a
schimbărilor climatice
crește.

Fossilia nu mai este cea mai
influentă companie din oraș.
Vezi reclamele la SunBeam?
Sunt făcute de tatăl meu.

EKOenergy se
dezvoltă. Acum au
45 de noi furnizori
care colaborează
cu ei.

Lucrez cu mulți alți tineri ca
voluntară pentru ei. Începem să
finanțăm trei proiecte de protecție
a mediului cu banii câștigați din
vinderea energiei regenerabile.

Viitorul verde nu
a fost nicodată atât
de aproape.
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Ce pot face eu?
Încălzirea globală este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm în prezent. Rezultatele
indicate în raporturile cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră sunt din ce în ce mai alarmante.
Unica veste bună este că știm cum să prevenim aceste schimbări climatice dramatice. Din punct de
vedere economic și tehnic este posibil să trăim pe o singură planetă.
Din păcate, foarte puțini dintre cei ce au putere de decizie privesc problema cu seriozitate. Ei vin
doar cu soluții învechite sau pe termen scurt. Din fericire sunt din ce în ce mai mult persoane ca
Sofia: persoane care nu așteaptă acorduri climatice internaționale ambițioase, ci acționează.
Acțiunile individuale nu sunt inutile. Acestea sunt marca unui grup de persoane în creștere care
cred că aceasta este calea spre viitor. Și acest grup nu va rămâne neobservat de politicienii care
vor să câștige alegerile în viitorul apropiat. Nici de afacerile care-și vor vinde produsele în anii 2020
și 2030. În afară de aceasta, aceste acțiuni sunt absolut benefice pentru viața noastră de zi cu zi:
protejând planeta poți să economisești mulți bani și să-ți îmbunătățești sănătatea.

Acasă
1. Treceți la EKOenergy. Nu numai că este cea
mai bună metodă de a vă asigura că contractul
dumneavoastră va aduce schimbări pozitive, ci
este și un semn clar și pentru producători, și pentru
politicieni că tu crezi în energia 100% regenerabilă.
Vizitați www.ekoenergy.org > Cum să cumperi
EKOenergy
2. Folosiți surse regenerabile pentru sistemele de
încălzire și răcire, cum ar fi biogazul sau pompele
de căldură care funcționează pe bază de energie
electrică regenerabilă.
3. Măsurați-vă consumul și costurile de energie,
și economisiți prin:
- Verificarea eficienței energetice a casei înainte
de cumpărare sau închiriere
- Izolarea casei
- Spălarea mașinelor pline de rufe și uscarea
rufelor în aer liber
- Economisirea consumului de apă, în special al
celei calde
- Procurarea dispozitivelor electrice cele mai
eficiente din punct de vedere energetic și deconectarea acestora când nu sunt folosite
- Pregătirea mâncării sub capac și plasarea
acesteia în frigider doar după ce se răcește.
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Afară
4. Evitați să folosiți mașina. Mersul pe jos și pe bicicletă sunt alternative bune și sănătoase. Dacă
transportul public nu este o opțiune potrivită, încercați să luați o mașină de ocazie: este o metodă
bună de a economisi banii, de a polua mai puțin și de a vă face prieteni noi.
5. Nu este necesar ca vacanțele să fie petrecute foarte departe ca să fie frumoase. Evitați să zburați
cu avionul; traficul aerian este o sursă de emitere a gazului cu efect de seră.

Mâncați inteligent
6. Producerea și transportarea mâncării duc la emisii mari de gaze cu efect de seră. Pentru a
micșora concentrația de carbon puteți să:
- Reduceți consumul de carne și de produse lactate;
- Procurați produse locale, sezoniere;
- Procurați produse alimentare organice;
- Încercați să nu cumpărați mai mult decât mâncați. Pentru început puteți să țineți evidența a cât de
multă mâncare aruncați.

Reduceți, Reutilizați, Reciclați
7. Aveți grijă de lucrurile voastre. Cu cât mai mult
folosiți aceleași lucruri, cu atât mai puține deșeuri
vor fi și vom avea nevoie de mai puțină energie
pentru a produce lucruri noi.
8. Cumpărați produse utilizate, produse calitative
și produse care nu sunt împachetate dacă nu e
nevoie.
9. Dăruți cadouri folositoare. Milioane de cadouri
sunt aruncate fără a fi folosite. Ați putea dărui un
bilet la teatru, să oferiți un masaj sau chiar să vă
implicați prietenul într-un proiect local legat de
grădinărit.

Ajutați-i pe cei care vor să vă apere
valorile
10. Votați pentru candidați care au proiecte de
protejare a mediului și susțineți organizațiile care
lucrează pentru schimbările climatice, drepturile
omului, planificarea familiei...

Puteți găsi mai multe informații
pe site-ul Acțiunea Climatică a UE:
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_
ro.htm
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Omnipotenta Fossilia planifică să construiască o noua termocentrală în lunca râului.
Dar există și un concurent: SunBeam vrea să construiască în schimb o centrală
eoliană. Propunerile ce vin din partea SunBeam capătă un succes deosebit atunci
când Sofia și prietenii ei încep o campanie de promovare a energiei regenerabile.
Sofia descoperă apoi că acesta nu este doar responsabilitatea politicienilor. Pe
piața deschisă, consumatorii pot alege ce companie să susțină și ce fel de energie
electrică să cumpere. După ce află aceste lucruri, Sofia inițiază campania „Treceți la
EKOenergy”.

„Vorbesc despre posibilitatea de a alege.
Pur și simplu gândiți-vă la asta.”

