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Заспокойтеся пані мер.
У нас є договір.
Зараз не час для сумнівів.
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Ви що, жартуєте? У
КопалинКо більш ніж
сторічний досвід.
Шо за людина може
сподіватись, що
жменька вітрових турбін
спроможна виробити
необхідну нам кількість
електроенергії?

Я не сумніваюся,
я просто кажу, що
декілька членів
міськради виявили
зацікавлення у інших
пропозиціях. Зокрема,
у пропозиції компанії
«Сонячне Сяйво».

Так, проте вам відомо, пане Бензуватий,
що існує певна занепокоєність з
приводу … так званої …. зміни клімату.

Давайте залишимо «зелені» балачки. Ви
ж розумієте, що наша електростанція є
найефективнішою у своєму роді.

Повністю згодна з вами, пане Бензуватий.
Проте не усі дивляться на це так само.
Враховуючи вибори, що відбудуться через
18 місяців, я не можу дозволити собі
невдоволеність виборців.

До того ж, завдяки своїм
інвестиціям ми зможемо
закрити одну з менш
ефективних станцій. Це ж
добре для планети, чи не так?

Як би там не було, не будьте такою песимісткою.
Адже зміна клімату не на часі. Давайте
вирішувати проблеми за їх нагальністю. Чи
можете ви пригадати будь-яку проблему, яку
науковці не спромоглися вирішити?
Хммм… Рак.
Бідність. Голод.

Чи ви справді думаєте, що ваші
виборці переймаються цим
питанням? Вашим виборцям
необхідна електроенергія. Ось що
повинно вас зараз хвилювати.
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Пані мер, розкажіть мені,
що вас так бентежить?
Може не виспались?

Ми фінансуємо
понад 50 заходів та
організацій у місті.
Ви ж не хочете щоб усе
змінилось?

Вітрові турбіни. Це те
чого хочуть виборці?
Ці потворні турбіни
повсюди? Пам’ятайте,
якщо ми побудуємо цю
нову електростанцію, ми
профінансуємо ще безліч
інших проектів грошима, які
ця станція вироблятиме. Це
я вам обіцяю.

Звичайно ж ні,
але…

Можливо ви маєте рацію. Однак
вам необхідно переконати у цьому
людей у своїй інформаційній
кампанії.

Я не хочу потрапити у
халепу.

Ви не пошкодуєте
про це, пані мер.

Знаю.
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Пані мер, я закінчила усі
справи на сьогодні. Ви не
проти якщо я піду?

Так, Софіє, ви
вільні. Думаю, що
усім вже час йти.

Пекельний видався день!

Пані мер! Маємо деякі важливі
питання для обговорення з вами! Будь
ласка, пані мер!

Не зараз, я маю
багато справ.

Привіт Софійко!
Шо за метушня, з
якого приводу?

Привіт! Здається...
Начебто щось про
електростанцію.
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«Ні викопному паливу! Так
відновлюваній енергії!»

Та! Політики! Ніколи
не слухають!
Нумо Маріє, займемося
написанням петиції.

Зміна клімату реальна.
Невідновлювані ресурси
знищують нашу планету.

А за шо саме ця
петиція?

Ми хочемо показати
політиканам, що велика
кількість людей хочуть
відновлюваної енергії,
а не викопного палива.

Ми не хочемо щоб
КопалинКо побудувала
нову електростанцію.
Бажаєте підписатись?

Якщо не
вугілля, то що
ж тоді?

Вибір досить широкий.
Енергія сонця, вітру…
Так відновлюваній
енергії!

Якщо КопалинКо
виробляє лише
невідновлювану
енергію, то хто ж
вироблає «зелену»?

Існує безліч постачальників
«зеленої» енергії. Один з них –
компанія «Сонячне Сяйво», яка
зацікавлена у встановленні
вітрових турбін на
Блакитному Лузі.

Так ось про що вони
говорять…
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Обов’язково ознайомимось
із листівками. Дякую, та
удачі вам із петицією!

Напевно піду додому.
Нема настрою гуляти.

Ну що ж,
добре.

КопалинКо довіряти не можна,
повір мені, я знаю. Пропозиція
Сонячного Сяйва може бути
набагато кращою для міста.

Сонце, не забувай що
ти працюєш на них. Не
кусай руку, що годує.

Я не працюю на них.
Наше рекламне агентство
працює на них. І я маю
надію, що все ще маю
право казати, що вони мені
не подобаються.

Тату, а чому ж ти не
попросив працювати
над іншим проектом?

Люба, я не у тому становищі,
щоб бути вибагливим.
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КопалинКо – наш
найкращий клієнт, що
добре платить.

Ти колись чула про Сонячне Сяйво?

Ось гуглю назву...
Поглянь на це...

Сонячне Сяйво
Заради вас

Заради навколишнього
середовища

Заради майбутнього

Електроенергія від вітру, води та сонця для вашого дому? Натисніть тут
Дізнатись більше про сертифікат електроенергії «ЕКОенергія»

Ти коли-небудь чув
про ЕКОенергію?
Ні. Подивись на їх веб-сайт. Овва! …
перекладений 30-ма мовами!

EKOенергія
Головна

Про нас

Екомаркування електроенергії
Екомаркування

Як придбати «ЕКОенергію»

ЕКОенергія – це мережа 35 європейських екологічних організацій майже з усіх європейських країн. Ми пропагуємо
використання відновлюваної енергії та прагнемо надати споживачам можливість отримувати максимум зі свого
рахунку за електроенергію.
ЕКОенергія – це також назва єдиного загальноєвропейського
екологічного сертифікату електроенергії. ЕКОенергія – це
відновлювана енергія. Крім того, ЕКОенергія виробляється
на електростанціях, що відповідають критеріям сталого
розвитку, вироблених мережею ЕКОенергія.

«Будучи європейським
споживачем, ви маєте право
вільно обирати постачальника
електроенергії та бажаний тип
електроенергії.»

Дізнатись більше про зелену електроенергію та
зміну клімату ->
Дізнатись більше про наш Кліматичний Фонд ->

Я й не знала, що існує так
багато постачальників.
Ми завжди користувались
КопалинКо.
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...Ось, дивіться. «Фонд
навколишнього середовища
ЕКОенергія». Що це може
бути?

Фонд навколишнього середовища
З кожної мегаватт-години
під маркуванням «ГідроЕКОенергія», мінімум 10
євроцентів потрапляє до
Фонду
навколишнього
середовища ЕКОенергія.
Ці
кошти
згодом
використовуються
для
фінансування проектів по
відновленню річок.
Дізнатись більше →

Цікаво, чим ще
займаються у
ЕКОенергії?

Схоже, що вони встановлюють
екологічні критерії для
електростанцій.
Прочитайте це. У них є
критерії ефективності
для електростанцій,
що використовують
біомасу. Вони навіть не
допускають деякі види
біомаси, наприклад
ті, що можуть бути
використані в якості
їжі.

Чому б нам не змінити
постачальника електроенергії?
Тоді наші гроші реально підуть
на щось корисне.

Софійко, натисни на цю кнопку
«Як придбати ЕКОенергію».
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Привіт Софійко!
Почуваєш себе
краще сьогодні?

Наче. Я хотіла б з вами
поговорити про щось. Це
дійсно важливо.

Важливіше за наші
тренування? У команди
хлопців матч у неділю.

Ти маєш на увазі ту, що на Блакитному Лузі?
Саме так. Наразі вони
вирішують яку саме
електростанцію вони
будуватимуть.

Безсумнівно. Ви чули про їх наміри
побудувати нову електростанцію?

Я думала про це учора і
вважаю, що ми можемо щось
зробити, щоб підтримати ідею
з вітровими турбінами.

Чому саме зараз про це? Ми тут щоб грати.

Я не хочу програти недільний
матч через твоє скиглення!
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Річ не у моєму скигленні, річ у тому,
що вже досить багато активістів
просувають будівництво вітряної
ферми.

Упевнена, що ви чули про
глобальне потепління
та зміну клімату. Зелена
електроенергія може
допомогти зупинити це,
а наше місто може стати
взірцем для цієї зміни.

Чого ж так? У деяких
країнах вони вже
генерують понад 20%
електроенергії. А це
тільки початок.

Облиш, Софійко.
Вітряної… Хехе-хе! Ніколи в
житті….

...Чекай, а чи не
КопалинКо наш
спонсор?

Софійко, це брехня, видумка
хіпі, які хочуть повернути
нас до кам’яного віку.

Якщо вони зароблять більше грошей,
можливо й ми матимемо їх більше!
Чого б це...а,
грець із
тобою.

Авжеж. А чого
згадав?

Я говорю про
можливість
обирати. Просто
хочу щоб ви про
це подумали.
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Все це звичайно добре, Софійко, але
ж що ми можемо зробити? Я маю на
увазі, врешті-решт вирішувати – це
справа міської ради.

Особисто я б підтримала
зелену електроенергію,
однак не думаю що вони
запитають нашої думки
про це.

Ось тому ми й казали що
говорити про це безглуздо.
Давайте грати. Є важливіші
речі.

А може ми щосьтаки можемо
зробити...

Софійко, ти ж працюєш у
міській раді, правильно?
Ти коли-небудь
намагалась говорити з
ними про це?

Ще ні. Спочатку я хотіла
детальніше ознайомитись
з проблемою.
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Я випадково почула
вашу розмову з паном
Бензуватим.

Пані мер? Чи
можу я з вами
поговорити?

Вас це не стосується,
Софіє.

...Не зараз,
я зайнята.

Я знаю, проте... Дуже
сподіваюсь, що
місто обере зелену
енергію....

Наше місто вже й так багато чого робить
Софіє. Нещодавно ми ввели сміттєві
контейнери для подальшої переробки сміття.
Ми не можемо вирішити усі питання світу.
Зелена енергія це
дійсно благородна
справа, однак… все не
так просто.

Але ж якщо ми не
ставатимемо більш
екологічними......

Чому?
Тому що вітер часами вщухає
Софіє… А нашому місту
потрібно багато енергії….

Ви занадто молоді,
щоб зрозуміти.

Зелена електроенергія може
і є майбутнім, Софіє...проте
це не сьогодення.
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Оце так...я очікувала, що
ви будете старшою.

Ага! Я волонтер у ЕКОенергії. Рада
познайомитись із тобою Софіє. Ти
казала, що у тебе виникли деякі
питання до нас.

Дехто сказав мені, що перевірити чи насправді ти отримуєш
зелену енергію зі своїх розеток, неможливо. Як це працює?

Якщо ти хочеш купувати зелену електроенергію, тобі потрібно
запитати свого постачальника. Вони використовують «Гарантії
походження» для засвідчення того, що вони виробили достатньо
зеленої електроенергії, щоб повністю забезпечити твоє споживання.

Гарантії
походження?

Якщо постачальники електроенергії хочуть
продавати більше зеленої електроенергії ніж
вони виробляють, вони також можуть придбати
«Гарантії походження» у інших виробників
зеленої електроенергії. Але у кожному випадку,
кожен сертифікат можна використати лише один
раз. Більш детальну інформацію ти знайдеш на
нашому веб-сайті.
Чудово,
дякую!

Так. Держава видає постачальникам
сертифікат, під назвою «Гарантії
походження», за кожну мегаватт-годину
зеленої електроенергії, яку вони виробляють.
Постачальники електроенергії можуть
продавати стільки зеленої електроенергії,
скільки вказано у їх «Гарантіях походження».

Я приймаю участь у ЄВС, Європейській волонтерській
службі. Це програма ЄС, яка дозволяє молодим
людям виїжджати за кордон та працювати
волонтерами у некомерційних організаціях. У
ЕКОенергії працюють волонтери із різних країн.

До речі...А що ви мали на увазі, коли
сказали, що ви волонтер у ЕКОенергії?
Просто цікаво.

І цим вони також займаються? Вау!
А, у мене також є декілька питань з
приводу Кліматичного Фонду…
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Софійко! Ми отримали
твоє повідомлення. З
мером не вийшло, так?

Казав же, що це
безглузда справа.

Викапані
невдахи-хіпі.

Я не змогла змусити її щось
прочитати. Думаю що настав
час для іншої стратегії.

Думаєш що
ваша писанина
допоможе?
Ти говорила про
петицію.

Ми не прив’язані до КопалинКо назавжди. Ми
повинні розповісти якомога більшій кількості
людей. Можливо у нас є шанс перевести хоча б
частину нашої енергії на зелену.

Так і думаю. Але що важливіше, я хочу
щоб люди знали про наявність вибору.

Ми можемо
підготувати флаєри.
Чи постери. Можу
повісити декілька у
своєму універі.

Добре, але ж ми футбольний клуб, а не клуб на
кшталт «рятуймо світ разом». Подивіться, ви
бачите щоб тут десь на стіні було написано
«Сила квітів»?

А тобі яка різниця? Ми не
використовуємо клубних
грошей на ці заходи

Заспокойся. Ми ж
друзі, чи не так?
Чому б нам для
різноманітності не
зайнятись чимось
іншим?

16

Не маю ні часу ні
бажання на ваші
хіпські штучки.
Орендуйте інше
приміщення для
цих цілей.

Ми ризикуємо
втратити спонсора

Ти думаєш…?

Звісно. І яким же це
коштом ми собі дозволимо
обладнання, екіпіровку
команди, утримання поля
та кондиціонованих
приміщень…?

Ми не втручаємось у їх справи
як клуб. Вони не зупинять
фінансування клубу.

Можливо нам і не треба
стільки грошей. Маю на
увазі, хто користується
кондиціонерами тут? Та й
екіпіровку нам не потрібно
змінювати щосезону?

Не будь такою наївною,
Софійко. Якщо більшість із вас
братиме участь у цій дурній
кампанії, вони довідаються.
І тоді що змушуватиме їх
витрачати кошти на нас?

Ти думаєш? А хто
скаже їм?

Чого б це?

Команда хлопців вже майже готова
до регіонального чемпіонату. Ми не
відмовимося від цього шансу
заради тебе.
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Тепер нарешті ми
можемо почати
тренування?

Захаре, заспокойся, ми
гратимемо... Перемога це не
тільки тренування, це ще й
командний дух.

А якщо КопалинКо перестане
бути спонсором, ми
знайдемо когось іншого.
Нам не потрібно так багато
грошей. Ми все ще гратимемо.

А що з приводу
чемпіонату...

Наша перемога
чи поразка на
чемпіонаті
залежить виключно
від нас, а не від
них...

У будь-якому разі
надіємось на те, що
побоювання Захара
не справдяться

Побачимо…

Телепні. Щасти
вам. От побачите,
ви ще пожалкуєте
про це.
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Мені
подобається цей
дизайн флаєру.

Можливо ми зможемо
знайти щось більш
кмітливе. Це гасло
досить просте.

Треба щоб
гасло було
простим та
зрозумілим.

Адже ми
роздаватимемо
їх новачкам,
пам’ятаєш.

Думаєш гасла
«Переходьте на
зелену енергію!»
достатньо?

Бібліотека дала
дозвіл на проведення
там публічних
слухань!

Слухання проходитимуть за
місяць. Нам вистачить часу, щоб
розрекламувати наш проект?

Ти, Софійко, саме та людина.
Ти вже переконала усіх нас!
Впевнений, що твоя промова
буде просто чудова.

Я можу зайнятись
рекламою. А ти,
Софійко, приготуй
презентацію.

Я...Я не
планувала
виступати з
промовою…
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Шановний, підпишіть нашу
петицію на будівництво вітряної
ферми у Блакитному Лузі!

Це певно та сама група, котра
надсилала електронні листи
з приводу переходу на зелену
енергію.

Так, ми всі отримали такі листи. Я знову
прочитав пропозицію Сонячного Сяйва.
Тепер вона звучала краще ніж раніше.

Гей, Миколо
Петровичу, читати
будеш?

Шо читати, цю
нісенітницю?
Нема часу на це

Чесно кажучи виглядає
непогано. Тобі варто
поглянути на їх веб-сайт.
Виглядає наче…
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Обережніше друже, а то
у тебе коси відростуть й
гасатимеш у шльопанцях.

Існують й інші джерела
відновлюваної енергії, такі
як гідроелектроенергія та
біомаса, які доступні практично
постійно. Технологія зберігання
енергії також покращується.

А що коли вітер не дме і
сонце не світить?

Я десь читав, що
вітрові турбіни
часто вбивають
пташок.

Будинки та автомагістралі частіше
вбивають пташок аніж вітрові турбіни,
не говорячи вже про зміну клімату.
Також все залежить від місця.
ЕКОенергія враховує ці фактори.

Давайте
спалимо міське
сміття! Воно ж
відновлюване, чи
не так?

А чи не занадто дорога
енергія вітру? Чи зростуть
наші рахунки?

Це не правда, що
відновлювана енергія
дорожча.
А якщо я
придбаю
сонячні
панелі?

Якби вугільні електростанції
платили відповідно до забруднення,
відновлювана енергія була б
набагато дешевшою за викопне
паливо. Крім того, за вітер платити
не треба. На відміну від вугілля.

Не всі
одразу,
шановні!

А що ж з приводу ЕКОенергії? Вони
можуть побудувати турбіни для нас?

Так, ви справа,
будь ласка.
ЕКОенергія – це маркування,
яке гарантує екологічність
електроенергії. «Сонячне
Сяйво» будуватиме турбіни.

Ви не мусите купляти
електроенергію у «Сонячного
Сяйва»: це питання наявності
вибору.

Гаразд. Якщо ми всетаки оберемо енергію
вітру, чи покращає
міське повітря?
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Незважаючи
на твій вік, ти
сьогодні непогано
виступила!

Чи не хотіли б ви виступити по
радіо з цього питання? У нас є
програма, щоп’ятниці...

Покладу їх на прилавок.
Впевнений, що деякі з моїх
клієнтів їх прочитають.

Звісно,
це було б
чудово!
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Щиро дякую,
Василю
Петровичу. Хоча,
визнаю, я трохи
нервувала.

А ми перейшли
на ЕКОенергію

Мм...справді, так,
можемо обговорити
це знову...проте...

Ви тільки погляньте як усі ці
компанії переходять на зелену
енергію! Це слушна нагода для
міста і нашої партії...

Схоже що люди
цього дійсно
хочуть.

За два місяці вони зібрали
понад 5000 підписів, вимагаючи
підписання контракту по
Блакитному Лугу з «Сонячним
Сяйвом».

О Боже… нам, нам треба
врахувати волю людей
також.

А як щодо зустрічі
наступного тижня для
обговорення проведення
тендеру на будівництво
електростанції?
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ЦЯ ДІВКА!
Це все
через неї!

Ніхто раніше навіть і не
здогадувався про існування
ЕКОенергії, тим паче ніхто
не переймався «Сонячним
Сяйвом». А тепер, через неї…

Скільки контрактів ми
вже втратили?

Приблизно 50
підприємств вже
перейшло на…
Не говорячи вже
про відверте
ігнорування зі
сторони мера!

...Якщо ми
позбавимося їх
лідера, можливо рух
саморозпуститься.
Поступово, проте
розпуститься.

Але яким чином? Вона
наче популярна. Вона
переманила футбольний клуб
на свою сторону, ба навіть
підлестилась до мера…

Справді? І ти
це мені кажеш
тільки зараз?
...її батько працює над
нашою рекламною
кампанією. Мати –
безробітна…
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Пане Бензуватий! Чим
можу допомогти?
Я на хвилинку.
Відпочиньте
трохи.

...так, але...

...Він один із
найкращих
співробітників...

...Це велика
сума.

...Подивимось
чим я можу
зарадити...

...чим скоріше, тим
краще. Рахуйте завдання
виконаним, пане
Бензуватий.

Легше ніж очікувалось.
Олено, організуй
переказ.

Якщо ж вони
витрачені
неправильно –
твоя голова з
плечей.

Гроші вдало
витрачені, пане
Бензуватий.

А тепер необхідно
з’явитись на токшоу, щоб виправити
репутацію компанії.
Гайда до роботи. Не
можу дочекатись
гарних новин.
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Тату! Наша команда
виграла матч сьогодні!
Ми готові взяти участь
у регіональному
чемпіонаті!

Чудово люба...

Виглядаєш
втомленим...

Так і є. Знаєш, мене
звільнили.
Ссс…
сьогодні?
Але чому? За
що?

Це був він.

«Сьогодні у студії пан Бензуватий!
Пане Бензуватий, що ви думаєте про
кампанію ЕКОенергії?»
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Вони це називають
«реструктуризацією»
…їм конче необхідно
«пришвидшити
роботу».

Не бачу ніякого сенсу
у цьому! Ти ж був
одним із найкращих...з
якого б це...

«Я думаю, що ця кампанія – це суцільне
перебільшення. Виробництво електроенергії
– це сфера нашої компетенції, і якби
використання вітрових турбін було доцільним,
ми б уже давно цим займались. На жаль,
сьогодні багато людей стають жертвами
екологічного панікерства».

Облиш Софійко, він
же не настільки…
злісливий...

«КопалинКо – це найкращий вибір для нашого
рідного міста. Чисте, ефективне та надійне
вугілля, замість…»

«Сонячне Сяйво» отримає контракт, і
крім того, ми викликаємо все більше
довіри у людей. Ти бачив скільки
компаній та магазинів нещодавно
перейшли на ЕКОенергію?

Тату, це був він. КопалинКо
втрачає популярність, мер
погодилась провести зустріч
та обговорити рішення щодо
Блакитного Лугу з членами
міської ради.

Це жахливо. Що нам
тепер робити? Тобі слід
залишити цю кампанію,
вам обом слід. Воно того
не варте.

«Але ж хто така Софія,
лідер міського руху за
зелену енергію? Які у неї
аргументи?

...А ти люба у центрі
цих подій. Я все ще не
можу повірити, що вони
звільнили мене за це.

Мамо! Чим брудніше вони
гратимуть, тим наполегливіше
ми боротимемося! Якщо вони
настільки лихі, необхідно
боротися з ними навіть з
більшою жагою!

До того ж, я не отримаю
назад свою роботу, якщо
це справа КопалинКо. Я
знайду іншу. Ти ж казала
– я один із найкращих.

Чи прийме вона
виклик розповісти
про кампанію під
прицілом камер?»
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Мене насправді
запрошують на
ток-шоу!

Мені зателефонували. Шоу
відбудеться наступного
тижня. Я до нього не
готова!

Облиш Софійко, рахуй що це ще
один екзамен. Ти безсумнівно
готова. Усе про що ти останнім
часом говориш, це ЕКОенергія та
відновлювана енергія.

Знаю, проте це інше!
Це шоу реально дивиться
багато людей, і більшість з
них за КопалинКо. А що якщо
я все зіпсую?

Слухай, це найкраща
можливість донести
їм своє бачення. Ти
популярна, Софійко!
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Тим паче… це
вже коштувало
моєму татові
роботи.

Ми допоможемо
тобі підготуватися.
Давай складемо
список аргументів,
а я зіграю роль
ведучого.
Софійко, а чи не
надто ти молода,
щоб перейматись
електростанціями?!
Для чого ти цим
займаєшся?

Можливо
доцільніше було
б зосередитись на
навчанні?

Скоріш за все я почну
навчатись в університеті
наступного року, проте
я дійсно вірю у зелену
енергію та ЕКОенергію.

Представляючи молоде
покоління, я втрачу найбільше
від зміни клімату. Вся справа у
моєму майбутньому.

А це не та справа, яку
можна поставити на
друге місце після своїх
особистих цілей, або
перенести на потім, після
випуску з університету.

Ти насправді думаєш, що
зелена електроенергія
врятує планету? А чи не
існує інших способів?

Зелена енергія –
це лише частина
вирішення проблеми.
Ми також потребуємо
енергоефективності.

Перехід до стійкої енергетики - це
невідкладний крок, який необхідно
зробити, якщо ми хочемо зберегти
планету. Ми повинні діяти вже зараз.

Нам також необхідно
змінити спосіб життя...
Наприклад, споживати
менше м’яса та проводити
вихідні ближче до
домівки.

Але загалом, так, відновлювані
джерела енергії важливі. Без переходу
на відновлювані джерела ми не
вирішимо кліматичну проблему.
Необхідно щоб якомога більше
людей дізнались про це.
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Софіє, ти вирішила
пропагувати головним чином
постачальників, що продають
ЕКОенергію.

Що ти маєш
на увазі?

Ми почали це як місцевий рух на
підтримку вітрової енергії, проте ми
зрозуміли, що можемо зробити більше,
якщо долучимося до руху ЕКОенергія.

Крім того, нам подобається
те, що продаж ЕКОенергії
сприяє фінансуванню
будівництва нових зелених
електростанцій.

Купуючи електроенергію у одного із постачальників ЕКОенергії,
частина ваших коштів йде на проекти із захисту клімату.

Тобто можна зробити свій внесок
за рахунок покупки. А як це
працює на практиці?

Вони фінансують інші
асоціації, що мають досвід у
такого роду діяльності.
Нещодавно вони спонсорували
некомерційну організацію Ойкос,
щоб забезпечити сонячною
енергією сільську школу у Танзанії.
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Схоже що ваша кампанія
досягає своєї мети. У
новинах говорили про
проведення декількох
зустрічей між мером та
членами міської ради.
Майбутнє Блакитного Лугу
усе ще обговорюється.

Ти коли-небудь думала про
співробітників КопалинКо?
Що буде з ними? Вони втратять
свою роботу?

Ми хочемо дати людям
можливість обирати та
зробити перший крок
у напрямку стійкої
електроенергії.
Відновлювана енергія створить
багато нових робочих місць.
А враховуючи те, що перехід
на відновлювану енергію не
відбудеться за ніч, є час на те,
щоб навчити робітників.

Ми впоремось.

Як можна обирати не
знаючи варіантів?

Дивовижні
цілі. Думаєш
впораєтесь?

Більш стійке майбутнє можливе,
але воно повинне стати плодом
спільних зусиль. Тому ключовим
моментом у нашій кампанії є
розповсюдження інформації.

Зелена електроенергія
усе ще недооцінена.
Ми повинні дати їй
шанс розвиватись.
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Щодо оцінки пропозицій
будівництва електростанції
у Блакитному Лузі.

Маємо двох
претендентів:
КопалинКо
із вугільною
електростанцією
та Сонячне Сяйво
із вітровою
фермою.

Голосування
завершено.
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З більшістю у 70%
міська рада надає
контракт «Сонячному
Сяйву».

Пройшло два роки, та,
як же все змінилось.

Вітрові турбіни
«Сонячного Сяйва» були
чудовим рішенням для
міста. Інформованість про
зміну клімату зростає.

КопалинКо вже не
найвпливовіша компанія
міста. Бачите оту рекламу
«Сонячного Сяйва»? Це нова
робота мого батька.

ЕКОенергія також
розширилась.
Тепер у них є ще 45
постачальників.

Зараз я працюю у них волонтером,
разом із багатьма іншими
молодими людьми. Ми починаємо
спонсорувати три кліматичних
проекти на кошти, отримані від
нових контрактів.

Зелене майбутнє
ще ніколи не
було таким
близьким.
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Що я можу зробити?
Зміна клімату – це найбільший виклик, що стоїть перед людством. Повідомлення про зростаючі
викиди парникових газів та очікувані наслідки більш ніж тривожні. Єдиною доброю новиною є
те, що нам відомо як запобігти різкій зміні клімату. Жити в межах однієї планети економічно та
технічно можливо.
На жаль, надто мало політиків сприймають цю проблему серйозно. Вони притримуються
застарілих рішень або пропонують короткострокові дії. На щастя таких як Софія стає все
більше: людей дії, а не очікування амбіціозних міжнародних домовленостей щодо клімату.
Індивідуальні дії – це не марна трата часу. Це свідчення зростаючої кількості людей, які
вірять у існування виходу. І ці люди не залишаться непоміченими ні політиками, які хочуть
перемогти на виборах, що проходитимуть у найближчі роки, а ні бізнесом, що хоче продавати
свої продукти у 2020-х та 2030-х. Ці дії також повністю обґрунтовані для нашого повсякденного
життя: ви можете заощадити багато коштів, а також покращити свій стан здоров’я шляхом
більш прихильного ставлення до клімату.

Вдома
1.
Переходьте на ЕКОенергію. Це не тільки
упевненість у тому, що ваше енергоспоживання
веде до позитивних змін, це також чіткий сигнал
виробникам та політикам, що ви вірите у 100%
відновлювану енергію.
Дізнайтесь більше на www.ekoenergy.org >
Як купити ЕКОенергію?
2.
Використовуйте відновлювані джерела
для обігріву та кондиціонування свого дому, такі
як біогаз або теплові насоси, що працюють на
відновлюваній електроенергії.
3.
Слідкуйте за споживанням енергії та
намагайтесь його зменшити:
- звертайте увагу на енергоефективність перед
придбанням чи орендою будинку;
- теплоізолюйте свій будинок;
- максимально завантажуйте пральну машину
та сушіть речі на свіжому повітрі;
- не марнуйте воду, особливо гарячу воду;
- купуйте найефективніші електричні прилади
та вимикайте їх коли не використовуєте;
- готуйте з закритою кришкою та охолоджуйте
їжу перед тим, як ставити її до холодильнику чи
морозильної камери.
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У дорозі
4.
Намагайтесь уникати використання автомобіля. Велосипедні та піші прогулянки це
добрі та здорові альтернативи.
Якщо громадський транспорт це не варіант, спробуйте спільне використання авто (карпулінг);
це чудовий спосіб заощадити, менше забруднювати та знайти нових друзів.
5.	Гарна відпустка не обов’язково повинна бути далеко від дому. Уникайте перельотів,
адже авіаперевезення - це зростаюче джерело викидів парникових газів.

Харчуйтесь правильно
6.
Виробництво та перевезення їжі спричиняє багато викидів парникового газу. Щоб
зменшити свій вуглецевий відбиток, ви можете:
- зменшити споживання м’яса та молочних продуктів;
- купувати місцеві, сезонні продукти;
- купувати органічні продукти;
- намагайтесь не купувати більше ніж ви можете з’їсти. Для початку, ви можете відслідкувати,
скільки їжі ви викидаєте.

Скорочуйте, повторно
використовуйте, переробляйте
7. 	Бережіть свої речі. Чим довше ви
використовуєте ті самі речі, тим менше ви
виробляєте відходів та тим менше необхідно
енергії, щоб виробити нові речі.
8.
Купуйте вживані товари (секонд-хенд),
якісні речі та продукцію, що не використовує
непотрібне пакування.
9.
Даруйте
корисні
подарунки.
У
кінцевому підсумку мільйони подарунків не
використовуються та опиняються на смітнику.
Замість цього, подаруйте сертифікат на похід
до театру, масаж, або запросіть свого друга
посадити дерево у громадському парку.

Підтримуйте тих, хто захищає ваші
цінності
10. 	Голосуйте за політиків, які серйозно
відносяться до питання зміни клімату.
Підтримуєте організації, що займаються
питаннями зміни клімату, правами людини,
плануванням сім’ї...

Детальніше
http://www.climateinfo.org.ua/
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Могутня компанія КопалинКо планує побудувати нову вугільну електростанцію у
блакитному лузі. Проте вона не єдина зацікавлена у проекті: «Сонячне Сяйво»
хоче побудувати вітряну ферму на цьому місці. Проект «Сонячного Сяйва»
несподівано отримує підтримку, коли Софія та її друзі розпочинають кампанію з
просування відновлюваної енергії.
Згодом Софія розуміє, що це питання не лише у компетенції політиків. В умовах
відкритого ринку споживачі можуть обирати компанію, яку вони підтримують, та
яку електроенергію вони купують. Зрозумівши це, незабаром вона розпочинає
компанію «Переходьте на ЕКОенергію».

«Справа у можливості обирати.
Подумайте про це.»

