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Хајде, градоначелнице.
Имали смо договор. Није време
за предомишљање.
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Шалите се!
Фосилија има више од 100
година искуства.
Како можете поверовати да
неколико ветрењача може
да произвести количину
електричне енергије која
нам је потребна?

Не предомишљам се.
Само Вам говорим да
је неколико саветника
показало интерес за
друге предлоге. Предлог
Сунчевог зрака.

Да, али Вам је познато,
господине Карбункулус, да
постојизабринутост за...знате...
климатске промене.

Прескочимо хипи приче. Знате врло добро
да ће наша електрана бити најефикаснија
електрана те врсте.

Слажем се са Вама, господине Карбункулус.
Али не слажу се сви са тим. Избори су за
18 месеци, и не могу да приуштим себи
незадовољство гласача.

Шта више, захваљујући новим
инвестицијама, моћи ћемо да
угасимо једну мању електрану.
То је добро за планету, зар не?

У сваком случају, не будите песимиста. Климатске
промене нису представљале проблем до сад.
Бринућемо о томе кад дође време. Мислите ли да
постоји проблем који наука не уме да реши?

Хммм… Рак.
Сиромаштво. Глад.

Да ли заиста мислите да Ваши
гласачи брину о томе? Вашим
гласачима треба електрична
енергија. То нам је примарна брига
тренутно.
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Спонзоришемо више од 50
догађаја и организација
у граду. Не желите да се то
промени, зар не?

Градоначелнице, шта Вас
мучи? Имали сте тешку
ноћ?

Ветрењаче. То гласачи
желе? Ружне ветрењаче где
год погледаш? Запамтите,
уколико саградимо нову
електрану, спонзорисаћемо
много других пројеката са
новцем који генеришемо. То је
обећање.

Не, наравно, али...

Можда сте у праву. Али морате
сами да убедите људе својом
кампањом.

Не желим било какве
проблеме.

Нећете зажалити
због ове одлуке,
градоначелнице.

Знам.
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Градоначелнице, завршила сам
са послом за данас. Могу ли
ићи?

Да Софија,
можете ићи.
Мислим да ћемо
сви завршити за
данас.

Био је ово један
паклени дан!

Градоначелнице! Имамо нешто да Вас
питамо! Молим Вас, градоначелнице!

Не сад, заузета
сам.

Софија, каква је
ово гужва?

Хеј! Изгледа као...
не знам, нешто око
електране.
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Пих! Политичари!
Никада не слушају!

“Не фосилним горивима - да
обновљивој енергији”
Хајдемо Марија,
крећемо са петицијом.

Климатске промене
су реалност.
Фосилна горива нам
уништавају планету.

Чему служи ова
петиција?

Шаљемо поруку
политичарима да
желимо обновљиву
енергију, не фосилна
горива.

Не желимо нову
електрану Фосилије.
Желите ли да
потпишете?

Ако не угаљ, шта је
алтернатива?

Имамо толико
избора. Сунце, ветар...
прелазимо на
обновљиве изворе!

Ако Фосилија користи
само необновљиве
изворе, ко је зелен?

Постоји много зелених понуђача.
Један од њих, Сунчев зрак, је
заинтересован за изградњу
ветрењача у Бартоновој долини..
Значи о томе су
причали...
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Прочитаћемо лифлете. Хвала
и срећно са петицијом!

Мислим да ћу кренути
кући. Није ми до игре.

Ох...ок,
у реду је.

Не смемо веровати Фосилији,
верујте ми, знам то. Предлог
Сунчевог зрака би могао бити
бољи за град.

Драги, не заборави да
радиш за њих. Не гризи
руку која те храни.

Не радим ја за њих, него моја
маркетиншка агенција. И надам
се да и даље имам право рећи
да ми се не свиђају. reći da mi
se ne sviđaju.

Зашто ниси питао
да радиш на другом
пројекту, тата?

Нисам у позицији да
бирам, душо.
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Фосилија је наш најбољи
клијент и одлично
плаћају.

Да ли си икад чула за
Сунчев зрак?

Управо их тражим на
Гуглу...Погледај ово...

ENERgOSOLAR
За Вас

За околину

За будућност

Електрична енергија из ветра, воде и сунца за Ваш дом? Погледајте овде
Сазнајте више о нашој ЕКОенергија сертифицираној електричној енергији

Јеси некада чуо за
ЕКОенергију?
Не. Погледај њихов
сајт. На...немогуће,
чак 30 језика!

EKOenergija
Naslovna

O nama

Ekološka oznaka za električnu energiju
EKO oznaka

Kako kupiti EKOenergiju

ЕКОенергија је мрежа 35 организација за заштиту животне средине из скоро свих земаља Европе.
Промовишемо коришћење обновљиве енергије и пружамо корисницима могућност користи од Уговора о
електричној енергији.
ЕКОенергија је такође назив пан-европске еколошке
ознаке за струју. ЕКОенергија је обновљива енергија.
При томе, ЕКОенергија је произведена у електранама
које испуњавају критеријуме одрживости постављене од
стране мреже ЕКОенергије.

“Као европски корисник,
имате слободан избор
произвођача струје и врсте
струје.”

Сазнајте више о зеленој енергији и
климатским променама->
Сазнајте више о Климатском фонду ->

Нисам знала да постоји толико
произвођача. Некако смо увек
били упућени само на Фосилију.
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...погледајте овде. “ЕКОенергија
Фонд за заштиту животне
средине”. Шта би то могло бити?

Fond za zaštitu životne sredine
Za svaki prodati MWh EKOenergija hidroenergije, minimum 10 centi ide u “EKOenergija Fond za zaštitu životne
sredine”. Novac se odatle koristi
za obnovu rečnih korita.
Saznajte više ->

Чиме се још баве људи у
ЕКОенергији?

Мислим да су поставили сет
критеријума заштите животне
средине за електране. Прочитај ово.

Зашто не променимо Уговор?
Наш новац би одлазио на
нешто заиста корисно.

Постоје критеријуми
ефикасности за
електране биомасе, чак
су неке врсте биомасе
искључене, као на
пример врста која може
бити коришћена и као
храна.

Иди на део “Како купити
ЕКОенергију”, Софија.
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Хеј Софија!
Осећаш ли се боље
данас?

Мало боље. Желела бих да
попричам са вама о нечем
веома важном.

Важнијем од тренинга? Мушки
тим има утакмицу у недељу.

Мислиш на ону у Бартоновој долини?
Да, тренутно одлучују
коју врсту електране
желе да изграде тамо.

Дефинитивно. Да ли сте чули за нову
електрану коју желе да изграде?

Размишљала сам о томе јуче
и мислим да можемо заиста
нешто да учинимо у знак
подршке ветрењачама.

Зашто причаш о томе сада? Ту смо да играмо.

Не желим да изгубим меч у недељу
због твог кукања!
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Не ради се о МОМ кукању, постоји
много активиста који промовишу
ветрењаче.

Сигурна сам да сте чули
за глобално загревање и
климатске промене. Зелена
енергија их може зауставити,
а наш град служити за пример
другима.

Зашто да не? У неким
земљама, оне већ производе
више од 20% струје.
И то је тек почетак.

Хајде Софија.
Ветар...Хахаха!
То никада неће
функционисати…

То су празне хипи приче које
те враћају у камено доба,
Софија.

Буду ли они имали више пара, имаћемо и
ми!
Чекај, зар Фосилија
није наш спонзор?

Зашто би...
нема везе.

Да, зашто
питаш?

Ради се о
могућности
избора. Само
размислите о томе.
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Све је то у реду, Софија, али шта ми
можемо учинити? Мислим, градски
савет доноси одлуку о томе.

И ја бих изабрала зелену
енергију, али не верујем да
ће нас питати шта желимо.

И зато сматрамо да је
глупо расправљати о томе.
Хајде да играмо, имамо
важнијих ствари од тога.

Али можда
можемо нешто
урадити...

Софија, ти радиш у градској
већници, зар не? Јеси ли
икада пробала да подигнеш
ово питање?

Још не. Желела сам
да се информишем пре
тога.
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Градоначелнице? Могу
ли разговарати са Вама?

Нисам могла пречути Ваш
разговор са господином
Карбункулусом.

То се тебе не тиче,
Софија.

Знам, али...заиста се надам
да це град прећи на зелену
енергију…

Не сада,
заузета сам.

Зашто не?
Наш град већ чини доста, Софија. Увели
смо канте за рециклажу. Не можемо решити
све светске проблеме. Зелена струја је
заиста племенит циљ, али...није све тако
једноставно.

Али ако не
постанемо
зелени...

Зато што нема увек ветра,
Софија...а нашем граду треба
много енергије...

Премлада си да
разумеш.

Зелена енергија може бити
будућност, Софија...али није
садашњост.
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Ох, очекивала сам
старију особу.

Ахах! Ја сам волонтер у ЕКОенергији.
Драго ми је, Софија. Рекла си да
имаш нека питања за нас.

Неко ми је рекао да не постоји начин да знаш да је енергија
која долази из утикача у ствари зелена. Како то функционише?

Уколико желиш да купиш зелену струју, мораш то да тражиш од свог
добављача. Они користе ГП како би доказали да производе довољну
количину зелене електричне енергије за твоје потребе.

ГП?

Уколико добављачи желе да продају више зелене
енергије него што произведу, могу купити
Гаранцију порекла од других произвођача. У сваком
случају: сваки сертификат може бити искоришћен
само једном. Више информација можеш добити на
нашој страници.

Одлично,
хвала пуно!

Гаранцију порекла. Држава даје добављачима
сертификат под називом Гаранција порекла,
за сваки МWх произведене зелене електричне
енергије. Добављачи електричне енергије могу
продати онолико зелене електричне енергије
колико имају ГП.

Ја сам учесник ЕВУ, Eвропске волонтерске услуге.
То је програм ЕУ који омогућава младим људима
одлазак у иностранство где волонтирају у
непрофитном сектору. У ЕКОенергији волонтирају
млади из различитих земаља.

Још нешто...шта подразумева бити
волонтер у ЕКОенергији? Радознала сам.

Ах, имам и неколико питања
везаних за Климатски фонд...
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Софија! Добили смо
твоју поруку. Дакле,
ниси успела код
градоначелнице?

Рекао сам ти да је то
глупост.

Баш као хипи
лузер?

Нисам је успела натерати
да прочита било шта.
Време је за промену
стратегије.

Мислиш да ће
ти потписи
помоћи?
Причала си о
петицији.

Нисмо везани за Фосилију цео живот. Морамо
проширити причу. Можда имамо шансу бар део енергије
да пребацимо у зелену.

Мислим. Али важније ми је да људи
знају да постоји избор.

Можемо направити
флајере. Или постере.
Неке могу поставити
на мој факс.

Да, али ми смо фудбалски клуб. Не
спашавамо свет. Видиш ли негде цветиће
на овом зиду?

Zašto se brineš? Ne
koristimo novac kluba za
svoje aktivnosti.

Полако. Ми смо
пријатељи, зар не?
Зашто не бисмо
урадили нешто
друго заједнички, за
промену?

Немам времена за
вашу хипи кампању.
Изнајмите простор
негде другде за то.
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Ризикујемо
да изгубимо
спонзора.

Мислиш да стварно…?

Наравно. И како ћемо тад
себи приуштити добар
терен, опрему, клубске
просторије са климом…?

Ми, као клуб, им се
не мешамо у посао.
Неће нам укинути
спонзорство.

Не буди наивна, Софија. Уколико
већина вас учествује у тој глупој
кампањи, сазнаће се. И зашто би даље
трошили новац на нас?

Можда нам не треба толико
новца. Мислим, ко користи
климу овде? И зашто нам
треба нова опрема сваке
сезоне?
Заиста? Ко ће им рећи?
Зашто не?

Мушки тим је скоро спреман за
регионално првенство. Нећемо се
одрећи ове шансе због вас.
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Можемо ли кренути са
тренингом?

Опусти се Маркo, играћемо...
победа није само резултат
тренинга, него и тимског
духа.

А уколико нам Фосилија
одузме спонзорство, наћи
ћемо неког другог. Не треба
нам толики новац. И даље
ћемо играти.

Али шта је са
првенством……
Да ли ћемо
победити, зависи
од нас, не од њих...

Али се надам да се
Маркови страхови
неће остварити.

Видећемо...

Идиоти. Срећно.
Зажалићете.

18

Свиђа ми се овај
распоред за флајер.

Можда можемо смислити
нешто паметније. То је
мало преједноставно.

Делимо их
новајлијама,
запамтите.

Желимо да буде
једноставно
и лако за
разумевање.

Мислиш ли да је
“Пређите на зелену
енергију!” довољно
добро?

Имамо месец дана. Да ли је то
довољно времена за рекламу?

Библиотека се
сложила да угости
јавни форум!

Ти си права особа, Софија. Већ
си нас све убедила! Сигуран сам
да ће твој говор бити одличан.

Ја ћу се побринути за
то. Софија, ти ради на
презентацији.

Ја...нисам
планирала да
говорим...
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Изградимо ветрењаче у
Бартоновој долини.

Мора да је ово иста група
људи која је послала мејлове
за пребацивање на зелену
енергију.

Да, сви смо их добили. Читам понуду
Сунчевог зрака поново. Звучи боље него
што се сећам.

Дејв, зар
ти нећеш
прочитати?

Те еколошке
бесмислице? Немам
времена.

У ствари, и није толико
лоше. Требао би погледати
њихов сајт. Изгледа да...
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Завршићеш са дредовима у
коси и цветићима на кошуљи
ако не припазиш.

Шта се дешава кад нема ни
ветра ни сунца?

Могли смо прочитати
да су ветрењаче опасне
за птице.

Постоје други извори обновљиве
енергије, као што је хидроенергија
и биомаса, који су увек доступни.
Технологија за складиштење енергије
се такође побољшава.

Зграде и саобраћај убију много
више птица него ветрењаче, да не
помињемо климатске промене.

И локација је битна.
ЕКОенергија води о свему томе
рачуна.

Зар није енергија ветра
скупа? Хоће ли наши рачуни
бити већи?
Није тачно да
је обновљива
енергија скупља.

Зашто не би
запалили
градско
смеће! То је
обновљиво,
зар не?”

“Зашто ја не бих
купио соларне
панеле само за
себе?”

Уколико би термоелектране плаћале
фер цену за загађење које изазивају,
обновљива енергија би била јефтинија
него фосилна. На све то, ветар је увек
бесплатно доступан. Што угаљ није.

Не сви
одједном,
молим вас!

Шта је са ЕКОенергијом?
Могу ли нам они изградити
ветрењаче?

Да, ви
десно.
ЕКОенергија је ознака која
гарантује да је струја зелена.
Сунчев зрак це изградити
турбине.

И не морате купити струју од
Сунчевог зрака: ради се само о
могућности избора.

Уколико пристанемо
на ветрењаче, хоће ли
се побољшати ваздух у
граду?
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Без обзира на твоје
године, заиста си
била добар говорник!

Можеш ли доћи у радио
станицу са причаш о овоме?
Имамо програм петком...

Поставићу их на пулт.
Сигуран сам да це их
муштерије прочитати.

Да, то
би било
одлично!

Za
:
ka
Им rbu
Мо али с nku
при рамо те пр lus
аво
ову пази
.
де ти н
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Хвала, господине
Милићу. Морам
признати да сам
била нервозна.

M i koristimo
EKO energiju

Да...можемо обновити
разговоре...али...

Погледајте све фирме које
прелазе на зелене Уговоре! То је
добра прилика за град и за нашу
партију...

Изгледа да
људи то желе.

Ох да...ми морамо узети
у обзир вољу народа.

За два месеца су прикупили више
од 5000 потписа, тражећи да
Уговори за Бартонову долину иду
Сунчевом зраку.

Како би било да одржимо састанак
следеће недеље у вези тендера за
електрану?
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ТА ДЕВОЈКА!
Све је ово
због ње

Нико није пре овога чуо за
ЕКОенергију или марио за
Сунчев зрак. А сад, због ње...

Колико смо већ Уговора
изгубили?

Уколико се отарасимо вође,
можда ће се покрет срушити.
Споро, али ће се срушити.

Око 50 фирми се
пребацило са…
Да не помињемо то што
нам је градоначелница
окренула леђа!

Али како? Изгледа да је
популарна. Придобила је
фудбалски клуб, чак је и
градоначелници ставила
ногу у врата...

Стварно? И
тек ми сад то
говориш?
...њен отац ради нама
маркетинг. Мајка нема
посао...
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Господине Карбункулус!
Како Вам могу помоћи?
Извините ме на
минут. Узмите
паузу.

...да, али…

...Он је један он
наших кључних
људи...

....То је много
новца.

...Видећу шта могу
учинити.

...што је пре могуће.
Сматрајте тај посао
завршеним, господине.

Лакше него што сам очекивао.
Марија, припремите трансфер.

Уколико није,
твоја глава је у
питању.

Добро утрошен
новац, господине.

А сад, морам да се
појавим на телевизији,
време је да повратимо
углед компанији.
И врати се на посао.
Жељно ишчекујем
добре вести.
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Тата! Наш тим је данас
победио! Спремни смо за
регионално првенство!

Odlično dušo…

Изгледаш
уморно...

Јесам. У ствари...остао
сам без посла.
Да...данас?
Како? Зашто?

Он је крив.

“Данас је са нама господин Карбункулус!
Господине Карбункулус, шта мислите о
тренутној кампањи ЕКОенергије?”
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Назвали су то
“реструктуирањем”...
морају да “унапреде
посао”.

То нема смисла! Ти си
један од најбољих...
зашто би...

“Мислим да је прецењена. Производња струје
је наша струка, и ако би функционисала са
ветрењачама, одавно бисмо то радили. На
несрећу, много људи је ових дана пало под
утицај климатских аларма”

Хајде Софија, није
он толико...зао...

“Фосилија је најбољи избор за наш вољени град.
Чист, ефикасан и поуздан угаљ, уместо…”

Сунчев зрак ће добити Уговор, и на све
то, добијамо одобрење народа. Јеси ли
видео колико компанија и локалних
фирми прелази на ЕКОенергију?

То је он био, тата. Фосилија
губи на популарности,
градоначелница се сложила са
новим састанком у вези одлуке
око Бартонове долине.

Ово је страшно. Шта ћемо
сад? Требало би да напустите
кампању, обоје. Није вредно
овога.

“Али ко је Софија, вођа
зеленог покрета у нашем
граду? Који су њени
разлози?

...А ти си, душо, вођа и центар.
Али не верујем да би ме
отпустили због тога.

Мама! Што они прљавије
играју, јаче ћемо се борити!
Морамо се борити против њих
још и више ако су зли!

Плус, нећу повратити свој
посао уколико се Фосилија
пита. Наћи ћу други. Као
што си рекла, један сам од
најбољих.

Да ли ће одговорити
на изазов да
се појави пред
камерама?”
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Заиста су ме
позвали на
телевизију!

Звали су ме. Наступ је
следеће недеље. Нисам
спремна за то!

Хајде Софија, Мисли на то као
на испит. Спремна си. Све о чему
причаш у последње време је
ЕКОенергија и обновљиви извори.

Знам, али то је другачије!
Много људи гледа
телевизију, и много њих
је за Фосилију. Шта ако
забрљам?

Слушај, ово је најбоља
шанса да допремо до
свих њих. Ти си позната
сад, Софија!

И то је...већ
коштало мог
оца посла.

Помоћићемо ти
да се спремиш.
Написаћемонеколико
аргумената. Ја сам
водитељ.

Софија, зар ниси
премлада да бринеш
о електранама?
Зашто се бавиш
овом темом?
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Зар не би било паметније да
се фокусираш на учење?

Уписаћу се на
факултет следеће
године, али заиста
верујем у зелену и
ЕКОенергију.

Као млада особа, ја највише
губим са климатским променама.
Ради се о мојој будућности.

А ово је нешто што ћу
ставити под своје личне
циљеве, или одложити
након студија.

Да ли заиста мислите да
ће зелена струја спасити
планету? Зар нема других
опција?

Прелазак на одрживу енергију је хитан
корак уколико желимо спасити планету.
Морамо нешто учинити сад.

Морамо променити начин
живота...Морамо јести
мање меса и проводити
одморе ближе домовима.

Зелена енергија је
само део решења.
Треба нам и енергетска
ефикасност.

Али да, одрживост је кључна. Без
преласка на обновљиве изворе,
нећемо решити климатски проблем.
Људи морају то знати.
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Софија, одлучила си да
промовишеш добављаче који
продају ЕКОенергију.

Како то
мислите?

Започели смо локалну акцију за
ветрењаче, али смо открили да можемо
учинити више као део ЕКОенергија
покрета.

Такође, продаја
ЕКОенергије доприноси
финансирању обновљивих
капацитета.

При куповини струје од добављача ЕКОенергије, део новца
одлази на пројекте за заштиту климе.

То значи да својом куповином чините
добро дело. Како то функционише у
пракси?

Они финансирају удружења
искусна у тим активностима.

У скорије време су спонзорисали НВО
Оикос који је снабдео сеоску школу у
Танзанији соларном енергијом.
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Чини се да је ваша
кампања достигла циљ.
Градоначелница је имала
неколико састанака са
члановима већа. Будућност
Бартонове долине је и даље
отворена за дискусију.

Да ли сте некеад помислила
на људе који раде у Фосилији?
Шта ће се њима десити? Хоће ли
остати без посла?

Желимо да пружимо
људима могућност избора
и направимо први корак ка
обновљивој енергији.

Обновљива енергија ће створити
нове послове. А прелазак се неће
десити преко ноћи, па ће бити
времена за обучавање.

Племенити
циљеви. Мислиш
ли да их можеш
постићи?

МИ можемо.
Одржива будућност је
могућа али мора доћи из
заједничког напора. Зато се
наша кампања фокусира на
информацијама.

Како можете изабрати, кад не
знате које су вам опције?

Зелена енергија је
подцењена, и морамо
јој дати шансу да
расте.
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О евалуацији предлога за
изградњу електране у
Бартоновој долини..

Имамо два
тендера:Фосилија
гради термоелектрану,
Сунчев зрак гради
фарму ветрењача.

Гласање је
завршено.
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Са 70% већине, градско
веће додељује Уговор
Сунчевом зраку.

Две године су прошле,
и гле, како се ствари
мењају.

Ветрењаче су биле одлична
одлука за град. Свест о
климатским променама је
порасла.

Фосилија није више
најутицајнија компанија
у граду. Видите ли рекламе
за Сунчев зрак? То је нови
посао мог оца.

ЕКОенергија је
такође порасла.
Сада имају 45
добављача уз себе.

Ја волонтирам за њих, као и
много младих људи. Почели смо
са дониранјем три климатска
пројекта од прихода нових
Уговора.

Зеленија
будућност никад
није била ближа.
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Шта ја могу учинити?
Климатске промене су највећи изазов човечанства данас. Извештаји о повећаној емисији
гасова са ефектом стаклене баште и очекивани резултати су више него алармирајући. Добра
вест је да знамо како да спречимо драматичне климатске промене. Технички и економично је
могуће живети унутар граница једне планете.
На несрећу, премало је доносиоца одлука који прихватају проблем са озбиљношћу. Држе
се старих решења или прихватају краткорочна решења. На сву срећу, све је више људи као
Софија: људи који
преузимају иницијативу, уместо да чекају амбициозне међународне климатске споразуме.
Појединачни акт није узалудан. Он је назнака о повећаној групи људи који верују да је ово
корак напред. Те групе неће остати непримећене од стране политичара који желе победу на
изборима у наредним годинама. Ни од стране компанија које желе да продају своје производе
у 2020-им и 2030-им. Ове активности имају смисла чак и за нашу свакодневницу: могуће је
уштедети доста новца и побољшати здравље тиме што ћете бити еколошки свесни.

Код куће
1.
Пређите на ЕКОенергију. Не само да
је ово најбољи начин којим се осигуравате
да Ваш уговор за електричну енергију води
позитивним променама, него је и јасан сигнал
произвођачима и политичарима да имате
поверење у 100% обновљиву енергију.
Прочитајте више на www.екоенергy.орг > Како
купити ЕКОенергију?
2. Користите обновљиве изворе за грејање и
хлађење дома, као што су биогас или топлотне
пумпе које раде на обновљиву електричну
енергију.
3. Измерите своју потрошњу електричне
енергије и своје трошкове, те их покушајте
редуковати следећим мерама:
- Водећи рачуна о енергетској ефикасности
објекта при куповини или изнајмљивању
- Изолацијом свог дома
- Прањем увек пуне веш машине и сушењем на
ваздуху
- Не расипајте воду, нарочито не топлу воду
- Куповином енергетски ефикансих електричних
апарата које ћете искључити кад нису у
употреби
- Кувањем са поклопцем и чекањем да се
храна охлади пре него је ставите у замрзивач
или фрижидер
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На путу
4.
Избегавајте коришћење аутомобила. Вожња бицикле или пешачење је у већини
случајева добра и здрава алтернатива. Уколико јавни превоз није опција, покушајте заједничким
превозом до посла; ово је добар начин уштеде, загађење је мање а могуће је упознати нове
људе.
5.
Одмор не мора бити на удаљеној дестинацији да би био леп. Избегавајте летење, авио
саобраћај представља све већи извор емисије гасова са ефектом стаклене баште.

Једите паметно
6.
Производња и транспорт хране је извор велике емисије гасова са ефектом стаклене
баште. Како бисте смањили Ваш карбонски отисак, можете:
- Редуковати потрошњу меса и млечних производа
- Куповати локалну, сезонску храну
- Куповати органске производе
- Не купујете више него што можете појести. За почетак, можете пратити колико хране бацате.

Смањите,
користите
рециклирајте

поново,

7.
Водите рачуна о својим стварима. Што
дуже их користите, мање отпадака производите
и мање енергије је потребно за производњу
нове робе.
8.
Купујте коришћене ствари, квалитетне
производе и производе који не користе
непотребно паковање.
9.
Поклањајте одрживе поклоне. Милиони
поклона заврше у канти за отпатке након
употребе. Уместо тога, поклоните ваучер за
одлазак у позориште, понуду за масажу или
чак упишите
пријатеље за део парцеле у башти ваше
локалне заједнице.

Подржите заштиту вредности
10.
Гласајте за политичаре који озбиљно
шватају
климатске
промене.
Подржите
организације које се баве климатским
променама, људским правима, планирањем
породице…

Прочитајте више на
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
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Свемогућа Фосилија планира да изгради нову термоелектрану на батоновој
долини. Али, нису једини заинтересовани за ову област: Сунчев зрак (ор
Енергосолар) жели уместо тога да изгради фарму ветрењача. Овај предлог
добија неочекивану помоћ када Софија са својим пријатељима започне кампању
промоције обновљиве енергије.
Софија ускоро открива да ово није само питање за политичаре. На отвореном
тржишту, потрошачи могу да бирају коју ће компанију подржати и коју ће
струју купит. Када јој ово постане јасно, Софија убрзо започиње “Пређите на
ЕКОенергију” кампању.

”Ради се о могућности избора.
Само размислите о томе.”

