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Ruhák, öltözködés, divat - kislábnyomosan

 Kislábnyom tippek

Augusztusi számunkban - a megszokott témák mellett - sokat foglalkozunk a ruhákkal és a divattal:
hogyan tudunk kislábnyomosan öltözni, hogyan tudunk erről tinédzserekkel érdeklődést felkeltően
beszélni, mennyibe kellene kerüljön minimum egy etikusan készített farmer, milyen különbségek
vannak a bio és nem bio alapanyagok között stb. Természetesen, ajánlunk nézni- és olvasnivalókat,
inspiráló kezdeményezéseket is a témában!

- Hogyan beszéljünk
kamaszoknak az etikus
divatról?
 Kislábnyomos életmód
- Feltűnően olcsó volt a
farmerod? Valami nem
stimmel...

Mielőtt azoban mindebbe belekezdenénk, arra szeretnénk néhány példát adni, hogy hogyan tudnak
ruha, táska, cipő készítéssel és eladással foglakozó vállalkozások kislábnyomosabban - azaz
zöldebben és etikusabban, igazságosabban - működni, illetve az ilyen életmódot támogatni.
Legegyszerűbb ezt néhány konkrét példán keresztül bemutatni:

A Suritex egy perui társadalmi vállalkozás. Peruban
kb. 170.000 család foglalkozik azzal, hogy alpaka
- Legyél te is a kislábnyomos, gyapjút gyártson, de közülük sokan szegénységben
élnek. A Suritex csökkentette a nyers alpaka gyapjú
zöld életmód "nagykövete"!
feldolgozásának költségeit azzal, hogy napenergiával
működtetett technológiát vezetett be. Majd az így elért
 Kislábnyom hírek
megtakarítást arra használja, hogy magasabb,
- A csendes-óceáni szigetek
méltányos áron vegye meg a termelőktől a gyapjút.
betiltják a fosszilis
Továbbá, a Suritex telepein továbbképzést és méltányos fizetésért munkalehetőséget ajánl nőknek,
energiahordozókat?
akik így tervezést, szövést, kötést tanulnak, valamint megismerik, hogy hogyan lehet a gyapjút
- Kína mérgekkel teli tava, amit fenntartható módszerekkel festeni.

 EnergiaKözösségek hírek

mi töltögetünk
 Érdemes rápillantani
- The True Cost: divatcuccok
ilyen áron?
- Ökomese gyűjtemény
 Termékek, szolgáltatások
- GOTS: mitől és hogyan
zöldebb az organikus ruha?
 Igazságosság ökológiai
korlátok közt
- Könyvtár-mosoda
- Leves forradalom

Matyóföldön több mint 17%-os a munkanélküliség. A
matyodesign mindennapi viseletre tervez ruhákat, a
hagyományos matyó himzésmintákat használva. A hímzést
helyi nők végzik, akik egyébként nagyon nehezen találnak
munkát. Így fennmarad és továbbadódik a hagyományos
himzés művészete, és közben a helyi emberek is
munkához jutnak.
A textilipar Brazília egyik legfontosabb szektora, amely minden
évben 175.000 tonna textilhulladékot "termel". A Retalhar a már
használt és hulladékká vált anyagokat hasznosítja újra: táskákat,
ajándékokat, takarókat gyártva. Így segít csökkenteni a hulladék
mennyiségét, valamint szakismeretet, új készségeket ad, és így
bevételhez juttat elsősorban szegény közösségekből származó
nőket.
A Seamly egy észak-amerikai kisvállalkozás, melynek célja, hogy a
varrást és ruhakészítést újra népszerűvé tegye, hogy az emberek
ismét tudják, hol, hogyan és miből készülnek ruháik. A Seamly
megálmodója és tulajdonosa két nő, akik Észak-Amerikában készült
anyagokból, Észak-Amerikában terveznek és gyártanak sokoldalúan
használható, mindennapi ruhákat. Például, az általuk tervezett
Versalette nevű ruhadarab több mint 30 (!) féle módon hordható:
szoknyaként, ruhaként, felsőként... (ld. Kislábnyom hírlevél)
Sokféleképpen közelíthetjük hát meg a kislábnyomos divat és öltözködés kérdését, és sokféle kis
kreatív vállalkozást találhatunk a témában... Keressük meg őket, és közben legyünk mi is kreatívak!
A szerkesztő: Vadovics Edina
Inspiráció: a NESsT 2016. aug. 4-i hírlevele
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Kislábnyomos életmód
Feltűnően olcsó volt a farmerod? Valami nem stimmel...
Nem túlzás talán azt állítani, hogy az átlagember által megfizethető, olcsó ruhák jelentős részét éhbérért dolgozó, napi 12 órában a
varrógépeik fölé görnyedő nők és férfiak varrják valahol a fejlődő országok lepusztult, életveszélyes ruhagyáraiban. Akit ez egy kicsit is
zavar, abban jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mennyibe kerülne az a ruha, amelynek előállítása biztosan nem került senki
egészségébe vagy neadjisten életébe. A cikkben a farmergyártók háza táján nézünk körül.
A gyártás során felmerülő problémák
A divatot diktáló ruhaipar előszeretettel gyártatja a termékeit olcsó munkaerővel. Az olcsó
munkaerőt lelakatolt vészkijáratú, működésképtelen poroltókkal ellátott, veszélyes, rosszul
megépített üzemekben dolgoztatja Banglades, India, Indonézia és számos fejlődő ország
városaiban. Hiába küzdenek a munkabiztonság növeléséért különböző szervezetek, a
halálos tűzesetek, üzemi balesetek száma nem csökken.
A varrodákban azonban nem csak az épület veszélyes. Rengeteg a mérgező anyag, a
farmernadrágok esetében például az indigó ruhafesték, ami kőszénkátrányból és mérgező
vegyszerekből készül, és a Kínában gyártott farmerek 90%-át ezzel festik. A
farmergyárakból kikerülő szennyvíz többek között az idegrendszert károsító (neurotoxikus)
és rákkeltő nehézfémeket is tartalmaz – nem meglepő, hogy a textiliparban dolgozók között
kiemelkedően magas bizonyos rákbetegségek előfordulási aránya.

Kép: Lakruwan Wanniarachchi/
AFP/Getty Images

Hasonlóan életveszélyes a koptatott nadrágok gyártásánál alkalmazott, elavult módszernek tekinthető homokszórás, ami ugyan olcsó, de
halálos lehet a porszemeket belélegző és szilikózist kapó munkások számára. A legtöbb cég manapság már nem homokszórással végzi a
koptatatást, de az Al Jazeera talált Kínában olyan üzemeket, ahol még mindig ezt a módszert használják.
Ha ez még nem elég, meg kell említenünk a vizet is: a World Wildlife Fund (WWF) becslése szerint egyetlen farmernadrág
előállításához 11.000 liter vízre van szükség (beleértve a gyapottermesztést is). Ehhez képest ezek a hatalmas vízigényű gyárak pont
olyan helyeken és - sokszor szárazság sújtotta - országokban működnek, ahol a víz élet-halál kérdése.
A már említett gyapottermesztéshez rengeteg műtrágyát és rovarirtó szert használnak, amellyel – egyebek mellett - az élővizeket
szennyezik. A NIH statisztikái szerint 1 millió ember (nagyrészük mezőgazdasági munkás) hal meg évente a növényvédőszer-mérgezés
miatt.
Mennyit fizessünk minimum…
Bangladesben a farmernadrágok anyagköltsége kb. 2,75£. Ha a ruhagyári munkás minimálbére 48£ egy hónapban, akkor – a fejenként
havonta legyártott nadrágok darabszáma alapján - nagyjából 42 penny a munkaköltség nadrágonként. Szuper, 3,20£ egy farmerért… De
ebben nincs benne a szegecs, a cipzár, a varroda (biztonságos!) működtetésének költsége, a mosás, koptatás, szállítás, vámoltatás,
marketing stb.!
Az iparágban dolgozó ruhatervezők szerint éppen ezért 15£ alatt (~5400HUF, 2016.aug.23-i árfolyam alapján) képtelenség kihozni egy
nadrágot a varrodai alkalmazottak veszélyeztetése és kihasználása nélkül. 5500 forintnál olcsóbban tehát semmiképp ne vegyünk
farmernadrágot.
…és maximum (ha zöld és etikus farmert szeretnénk)?
Ha tényleg nyugodt, zöld és fair, igazságos lelkiismerettel akarjuk hordani a farmerünket,
keressünk olyat, amelyiket a fent felsorolt problémák kiküszöbölésével állítottak elő. Azaz bio
pamuttal dolgoztak, természetes, növényalapú ruhafestéket használtak, a festésnél és
mosásnál figyeltek a (jelentősen!) csökkentett vízhasználatra és karbon-kibocsátásra, nem
használtak veszélyes vegyszereket, a koptatást homok helyett lézerrel vagy ózon
alkalmazásával végezték. Fontos az is, hogy az adott ruhaipari cég ismerje és ne titkolja
beszállítói kilétét; fordítson figyelmet az alkalmazottak munkabiztonságára és garantálja
méltányos fizetésüket. Jobbaknál a független, non-profit Fair Wear is megfordul, segít a
munkakörülmények javításában, és jelentést készít a gyárban tapasztaltakról. Aki B-Corp
tanúsítvánnyal is rendelkezik, elmondhatja magáról, hogy az alapszabályában foglaltak alapján
a cég legalább annyira törődik a környezettel és az emberekkel, mint a profittermeléssel.
A Project Just elnevezésű oldalon nem csak arra vonatkozóan talál információt a fogyasztó,
hogy a ruhák hogyan készülnek napjainkban, hanem egy útmutatót is, amely a leginkább
tudatos cégeket tartalmazza. A farmernadrágok esetében ilyen cég a Kings of Indigo,
Patagonia, Nudie Jeans, MUD Jeans és a Levi’s Water>Less line, mindegyiknél 70-80£-ba
kerülnek a legolcsóbb nadrágok.
Meg is van tehát a válasz: 70£ körüli összegért, azaz nagyjából 25.000 forintért kínálja a piac a garantáltan etikus, és környezetbarát
nadrágokat. Ha egy farmer ennél is drágább, az nem feltétlenül jelenti, hogy megfelelő körülmények között készült, de az biztos, hogy a
készítésébe nem halt bele senki. Viszont ha gyanúsan alacsony az ár, tegyünk egy szívességet a bangladesi, kínai és indiai
munkásoknak, és ne vegyük meg a munkaerő és természet kizsákmányolásával készült nadrágot!
Forrás: http://www.refinery29.uk/2016/06/114199/ethical-clothing-costs
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Kislábnyom tippek
Hogyan beszéljünk kamaszoknak az etikus divatról?
A mai kamaszok életében jóval meghatározóbb a divat és az öltözködés, mint két-három
évtizeddel ezelőtt. A fast fashion, azaz gyors(an változó) és olcsó idénydivat, évszakonként
cserélteti a menő ruhatárra vágyó fiatalok szekrényének tartalmát, hatalmas terhet róva ezzel a
környezetre, a ruhákat gyártó munkásokra… és a szülők pénztárcájára. A környezettudatossághoz, fenntartható életmódhoz hozzátartozik az is hogy, tudjuk, mit jelent az etikus
divat; tisztában vagyunk vele, hogy mit hordunk; szembenézünk a ténnyel, hogy részesei
vagyunk a divatfogyasztás okozta problémáknak és próbálunk ezen változtatni.
Hogy hogyan beszéljük meg ezt a serdülő korosztállyal? Ehhez nyújtanak segítséget az alábbi
ötletek.
A beszélgetések legfőbb célja az, hogy a tinédzser korosztály is kritikus legyen a divatiparral
szemben, vásárlás előtt járjon utána az adott márkának/terméknek, és ne vegyen olyan
ruhaneműt, amelyért mások – a varrónők, az élővilág és a környezet, illetve az élhető bolygótól
megfosztott jövő generációk - keményen megfizetnek.
MIELŐTT BELEVÁGUNK, TANULJUNK!
Készüljünk fel, hogy rengeteg kérdést kapunk majd. Lehet, hogy nem tudunk mindegyikre válaszolni, de legyünk tisztában legalább az
alapokkal – és nyugodtan keressünk rá a felvetett kérdésre együtt.
Néhány magyar nyelvű cikk kezdetnek: Az etikus és fenntartható divat 10 pontja, Az ön pólója etikus?, A fenntartható és etikus divat, Így
legyen etikus a ruhásszekrényed
Angol nyelvű cikkek: 7 Ethical Fashion Resources, Shopping Ethically: An Infographic, 6 Myths About Buying Ethical Clothing, Catwalk to
Ethical Fashion,Sustainable Fashion, The Shirt on your back (interaktív oldal a Rana Plaza tragédiájáról)
NÉZZÜK MEG EGYÜTT A „THE TRUE COST” CÍMŰ FILMET
A The True Cost című dokumentumfilm (ld. Érdemes rápillantani rovat) a divatipar által végzett elképesztő rombolást mutatja be, és nem
próbál finomítani a valóságon. Összeomló gyárépületek, kihasznált munkások, olcsó divat, szennyezés, kapitalizmus – a film kemény, de
látni kell. Ha túl fiatalnak találjuk a célcsoportot a film egyes képsoraihoz, nézzük meg először mi magunk, és használjuk fel a látott-hallott
információt.
TEGYÜK SZEMÉLYESSÉ A TÉMÁT
Könnyebb az etikus divatra való átállásról meggyőzni valakit a szívéhez közel álló etikai
szempont hangsúlyozásával. Szereted az állatokat? Keress „kegyetlenség-mentes” (crueltyfree) termékeket. Lelkesedsz a környezetért? Nézz utána a ruhafestékeknek és
nyersanyagoknak! A sajnos továbbra is virágzó gyerekmunka szintén érzékeny pont
mindenkinél, de különösen azoknál, akik maguk is gyerekek még... Ne hallgassuk el, hogy
létezik a probléma – a fiataloknak joguk van tudni róla, csak így szólalhatnak fel ellene!
FAST FASHION ÉS AZ AGY
A mai gyerekek és tinik számára a materializmus és fogyasztás egy teljesen természetes közeg, ebbe születtek és ebben cseperednek –
ezért is nehéz megvitatni velük, miért problémás a mértéktelen (ruha)fogyasztás. Hogy még nehezebb dolgunk legyen, a gyors divat
ráadásul addiktív. Kutatók kimutatták, hogy a vágyakozás és a vágyat kielégítő vásárlás neurológiai örömet szerez – azaz a ruhák közt a
legjobb vételt keresve előbb-utóbb vásárlásfüggővé válunk. Ha azonban megértjük, hogyan manipulálnak bennünket a reklámok, talán
kevésbé leszünk vevők rá. A fiatalok nehezebben állnak ellen a csábításnak, de attól még megvitathatjuk velük ezt a kérdést is, akár a
gyakorlatban is, néhány tipikus divatreklám ízekre szedésével...
AMIT MI MAGUNK IS KÖZVETLENÜL BEFOLYÁSOLHATUNK
Fogyasztóként nyilván kevesek vagyunk az óriás méretű ruhaipar ezeregy gondjának orvoslásához. De
vannak területek, ahol azonnal érzékeljük felelős döntésünk előnyeit: például környezetbarát
ruhafestékkel festett ruhát veszünk (vegyszermentes ruhatár!), kevesebbet mosunk (víztakarékosság!), a
kinőtt/megunt ruhákat átalakítjuk, elcseréljük, eladományozzuk (kevesebb hulladék a lerakókban!).
VAN REMÉNY

A ruháinkban
található
veszélyes
vegyszerek miatt
mindannyian a
divat áldozatai
vagyunk.

A technológiai fejlődés, a fogyasztók tudatosságának növelése és az aktivisták tevékenysége mind
reményteli változásokat hoznak a ruhaiparban, kezdve a fogyasztói szokásokat befolyásoló mobil
alkalmazásoktól az egyedi kézműves termékeken át a laborban előállított „bőrig”.
A folyamat lassú, de jó irányba halad. Fogyasztók és munkások együtt követelik a jobb munkakörülményeket és kevésbé szennyező
termékeket. A Fashion Detox és Fashion Revolution kampányok is ezért küzdenek. 2017. április 24-30. között ismét megrendezik majd a
Divatforradalom Hetét a bangladesi tragédia emlékére. A szervezők célja az, hogy felhívják a figyelmet a tudatos márkaválasztásra és
vásárlásra, és a vállalatokkal összefogva teremtsenek emberi munkakörülményeket a gyárakban dolgozók számára.
Forrás: http://thenotepasser.com/blog/teens-ethical-fashion?platform=hootsuite
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EnergiaKözösségek hírek
Legyél Te is a kislábnyomos, zöld életmód „nagykövete”!
Meguntad már, hogy mindenki csak papol a klímaváltozásról, de semmit sem tesz ellene?
Lelkes és a környezetünkért felelősséget érző ember vagy?
Szeretnél beruházás nélkül legalább 9% energiát megtakarítani?
Érdekelne, hogy egy közösséggel együtt dolgozz egy közös cél eléréséért?
Sok háztartás-zöldítési tipped van, amit másokkal is szívesen megosztanál?

AKKOR JELENTKEZZ NÁLUNK, MERT
felnőtt „klíma-koordinátorokat” és fiatal „energiavadászokat” keresünk
EnergiaKözösségek szervezésére!
A részvétel ingyenes, az ország egész területéről várjuk a jelentkezőket! Előzetes energiatudatossággal vagy klímaváltozással kapcsolatos
tudás nem szükséges, azt a résztvevők a verseny során szakértők segítségével megszerzik!
Jelentkezni 2016. szeptember 30–ig lehet online jelentkezési lapunk kitöltésével!
További részletek a programról: E.ON EnergiaKözösségek honlapja, info@energiakozossegek.hu
Friss hírek folyamatosan: a program közösségi oldalán

Miért jó “EnergiaKözösségezni”? Közösségre és kreativitásra fel!
5 sikeres évadon van túl az EnergiaKözösségek program, mely során több száz háztartás vett részt az energiamegtakarítási versenyben
és összesen 151 klíma-koordinátort képeztünk ki a háztartásokból álló kisközösségek segítésére. A program ötödik évadának visszajelző
kérdőívében megtudakoltuk a résztvevőktől, hogy szerintük miért is jó “EnergiaKözösségezni”? Alább az e kérdésre adott válaszok közül
szemezgettünk egy kis ízelítőt kedvcsinálónak! 
„Ki kell mozdulni a négy fal
„Anyával és apával együtt jobban
„Úgy gondoltam, hogy tudatos gondolkodású ember
közül, olyan sok minden
odafigyeltem az energiatakarékos
vagyok. Fontos számomra, hogy ne pazaroljunk
mást lehet csinálni, akár
életmódra, igyekeztünk a lehető
semmiféle energiát és termékeket. De a versenyek még
közösen, akár egyedül. Már
legtöbbet megtakarítani.
fokozottabb figyelemre sarkallnak. A fegyelmezettség foka
nem ütöm el az időt a
Többször
leültünk megbeszélni a
attól függ, hogy kihez mérjük magunkat. Ezt a
folytonos videojáték
tapasztalatokat
és buzdítottuk
képességünket is érdemes időnként górcső alá venni.”
játszással és tévézéssel.
egymást, tanácsokat is kaptunk.”
Nem is unatkozom :-)”
„Színesítette a
„Kevesebb hússal is lehet
hétköznapokat. Közelebb
élni; mivel már 3 éves a
Időről időre érdemes felülvizsgálni szokásainkat, mert lehet,
hozza az embereket
kisfiúnk, több árammentes
hogy van egy másik módszer, amivel ugyanazt a célt el
egymáshoz. Az
tudjuk érni, kevesebb energia felhasználással.”
tevékenységet tudunk
egyik"legdrágábbat", az időt
együtt tenni (társas,
is oda tudjuk adni, ha van
kézműveskedés,
“Érdemes benevezni, kipróbálni. Sok jó
olyan, aki, ami érdemes rá.”
„Ennél
biciklizés); még mindig
ötletet
tanul az ember, nem kell aggódni,
kevesebbel nem
hogy teljesen felborul az addigi életünk,
lehet spórolni étellel,
lehet
megúszni
“Érdemes belevágni, mert
élhetőek és szükségesek a változtatások.
árammal, vízzel; nem
a
nem csak a mérők havonkénti
Csak nyerni lehet minden résztvevőnek.
klímaválságot.”
muszáj mindent a
leolvasásból áll a verseny,
Több éve csináljuk, és még mindig
hanem tudatos
multiknál beszerezni!”
élvezzük!”
szemléletváltozás és konkrét
„Új
értékekre
hívta
cselekedet is kell a céloknak

„Tudatos fogyasztás =
„Jobb életminőséget, lelkiállapotot
megfelelően. A résztvevő
fel a figyelmünket,
spórolás ugyanazon az
háztartásokat is
érünk el általa.”
új
utakat
nyitott.”
életszínvonalon.”
összekovácsolja ez az egész.”

.”
Az EnergiaKözösségek verseny továbbá a bennünk rejlő emberi találékonyságot, kreativitást is segít a felszínre hozni.
ITT elérhető a Keleti Manók – az ötödik évad holtversenyben első helyezett közösségének – kreatív megoldásait és energimegtakarítási
ötleteit tartalmazó előadása! Ebből szemezgettünk alább párat! 
Saját ötlet
alapján
készített
hordozható
grillsütő

Főző
barkácsolása
kiürült
alumínium
sörös
dobozból

Filléres
USB töltős
LED lámpa
éjjeli
gépeléshez

LED
zseblámpa
újratölthető
elemekkel
fogmosáshoz
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Kislábnyom hírek
38 vádlott az egyik legnagyobb ruhaipari katasztrófa kapcsán
2013 áprilisában összedőlt a Rana Plaza névre hallgató ruhaipari gyár Banglades fővárosa mellett,
1135 ember halálát okozva. A katasztrófa rávilágított a nyugati ruhamárkáknak gyártó délkelet-ázsiai,
elsősorban bangladesi komplexumok kezdetleges körülményeire és a munkásokra leselkedő
számtalan veszélyre, ráadásul olykor mindössze 68 dolláros (~18.700 Ft – 2016. aug. 23-i árfolyam)
havi fizetésért.
A Rana Plaza kapcsán júliusban a bíróság 38 személyt állított elő emberölés vádjával, köztük a gyár
tulajdonosát mint fővádlottat, aki a baleset után Indiába próbált elmenekülni. További három embert a
tulajdonos szökésben való segítése miatt idézett be a bíróság. Az összesen 41 vádlottból 35 fő jelent
meg személyesen a bíróságon, és közülük mind ártatlannak vallotta magát, valószínűleg annak
tudatában, hogy akár halálbüntetés is kiróható rájuk.
A tragédia szorosabb biztonsági ellenőrzéseket vont maga után, ami számos gyár bezárását, így munka- és exportlehetőség
elvesztését eredményezte. Az utóbbi időben lassan újra kezd a bangladesi ruhaipar talpra állni... csak remélni tudjuk, hogy egyben jobb és
biztonságosabb körülményeket teremtve dolgozóinak.
Forrás: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/rana-plaza-collapse-murder-charges-garment-factory

Gyorsabban, és mégis vesztesen – ez nem az olimpia
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 160 nemzet kormányának, valamint több száz intézményből 1203 tudós bevonásával készült eddigi
legátfogóbb környezetvédelmi felmérésében megállapította, hogy az emberiség gyorsabban teszi tönkre a Föld természeti
erőforrásait, mint ahogy azok meg tudnak újulni, így a környezetpusztítás egyre csak növekszik. Ennek tükrében, hacsak nem
változtatunk radikálisan, a fejlett országokban élők jólétét nemhogy lehetetlen lesz kiterjeszteni a szegényebb országok lakóira, hanem a
tehetősebbeknek is lejjebb kell majd adniuk életszínvonalukból.
Az egyik legsürgetőbb probléma a vízhiány. Bár számos erőfeszítés történt már az
ügyben, hogy a nemzetek figyelmét felhívják édesvízkészleteik, tengereik és földjeik
védelmének fontosságára, ennek ellenére mégis egyre nagyobb mértékben használjuk a
természeti erőforrásokat. A fejlett országokban rendelkezésre állnak az eszközök, amikkel
milliók környezetét lehetne javítani, de egyelőre félő, hogy ezekkel nem élnek kellőképpen,
olykor az alapvető intézkedések sem történnek meg. Ehhez tartozik még az is, hogy bár
2015 decemberében megegyezés született Párizsban az üvegházhatású gázok
kibocsátásának visszaszorításáról, a globális összkibocsátás mégis tovább növekszik.
Forrás: https://www.theguardian.com/environment/2016/may/19/humans-damaging-the-environment-faster-than-it-can-recover-report-finds

A csendes-óceáni szigetek betiltják a fosszilis energiahordozókat?
A csendes-óceáni szigetországok már a párizsi klímacsúcson is elszántan küzdöttek a 1,5 °C-os
hőmérsékletemelkedési plafon megcélzásáért, most pedig az ígéretet tettekre próbálják beváltani –
bár korántsem jelentős szén-dioxid-kibocsátók, ellenben annál nagyobb elszenvedői a
klímaváltozásnak. A Csendes-óceáni Szigetek Fejlesztési Fóruma fontolgatja egy a fosszilis
energiahordozók betiltásáról vagy kiiktatásáról szóló egyezmény létrehozását. A javaslat például
tartalmaz a klímaváltozás enyhítése érdekében tett és az 1,5 °C-os küszöböt szem előtt tartó
célkitűzéseket, valamint elköteleződést a kormányok részéről, hogy ne engedélyezzék új szén
bányák és olajkutak nyitását, és szűntessék meg a fosszilis energiahordozók bányászatának és
fogyasztásának pénzügyi támogatását. Az egyezmény legkorábban 2018-ban léphetne életbe.
Forrás: http://www.treehugger.com/environmental-policy/pacific-islands-nations-may-adopt-first-ever-treaty-ban-fossil-fuels.html

Kína mérgekkel teli tava, amit mi töltögetünk
Kína északi részén, Baotou város mellett található a Baogang Acél és Ritkaföldfém Kombinát, és
egy óriási kiterjedésű, mérgező vegyi anyagokat tartalmazó “tó” veszi körül. Kína adja a világ
ritkaföldfém-készletének 95 %-át, ebből 70 %-ot a Baogang Kombináthoz közeli bányából
termelnek ki. A járulékosan keletkező mérgező iszap folyamatosan ömlik a tározóba, így a nem is
olyan régen még folyó által kettészelt szántó és legelő mára holdbéli tájjá alakult.
Mire is kellenek nekünk a ritkaföldfémek? Ott vannak a számítógépek merevlemezeiben, az
okostelefonokban, a jelerősítőkben, az orvosi berendezésekben, a projektorokban, és még
lehetne tovább folytatni a sort. A tározónál járt BBC-s újságíró így nyilatkozott: “Régen egy, a Föld nyersanyagaiból készült karórát akár
több generáció is megbecsüléssel viselt, ma pedig hiába van RITKAföldfém a legújabb kütyükben, mégis évente le akarjuk őket cserélni, és
erre bíztatnak a gyártók is. ... Sose fogom elfelejteni, hogy minden itt Baotouban és az ehhez hasonló helyeken kezdődik, amelyek a
nyersanyag-éhség eredményeként óriási, mérgekkel teli tározókká válnak...”
Forrás: http://inhabitat.com/chinas-massive-toxic-lake-will-make-you-question-buying-another-electronic-device/?newinfinitescroll=fals
GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4. • Copyright © 2016 • GreenDependent.• Minden jog fenntartva.

Olvasnivaló, rendezvény - Nemnövekedés
A tiszta energia nem elegendő, teljes gazdasági rendszerváltás kell!
A szélsőséges időjárási jelenségek fokozódásával egyre kevesebben tagadják már az éghajlatváltozást.
Kezdünk rájönni egy fontos tényre, hogy a fosszilis tüzelőanyagok ellehetetlenítik az életfeltételeinket. Ez a
növekvő tudatosság nagyon kedvező változás, azonban sajnos nem vettük észre a lényeget. Ha sikerül is
átállni 100%-ban megújuló, tiszta energiára, az sem ment meg minket a klímaváltozástól, ugyanis ez „csak”
az összes emberi eredetű üvegházhatású gázkibocsátás 70%-át válthatná ki. A fennmaradó 30%-ért az
erdőirtás, az iparszerű mezőgazdaság, az ipari állattartás, a cement, az acél és műanyagok előállítása,
valamint a hulladéklerakók kibocsátása a felelős, mely ráadásul egyre nagyobb hányadot tesz ki.
A probléma nem csak az, hogy milyen energiát használunk, hanem, hogy mire fordítjuk azt. Ha 100%-ban megújulókat használnánk, félő,
hogy ugyanazt csinálnánk, mint most, hisz ezt követeli meg a fennálló gazdasági rendszer a növekedés érdekében. És ez az igazi gond:
míg figyelmünket a fosszilis tüzelőanyagokra koncentráltuk, nem vettük észre, hogy a probléma a gazdaság működési logikája.
Mint miden mást, a fosszilis tüzelőanyagokat is csak a GDP növelésének vetjük alá, melytől az áhított boldogabb életet és a szegénység
felszámolását várjuk. Ehelyett csak állandóan növekvő kitermelést, termelést és fogyasztást kapunk ezek ”járulékos költségeivel”,
eladósodással, túlhajszoltsággal, egyenlőtlenségekkel és éghajlatváltozással. Ideje változtatnunk és egy olyan új gazdaságot létrehoznunk,
mely úgy növeli jóllétünket, hogy közben csökkenti ökológiai lábnyomunkat. Erre nyújthat alternatívát többek között a „Nemnövekedés”.
Forrás: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/jul/15/clean-energy-wont-save-us-economic-system-can

Pénz nélkül gazdagabb, mint valaha
Mark Boyle, aki végzettsége szerint közgazdász, 2008-ban a legvalószínűtlenebb döntésre szánta
el magát. Teljes mértékben hátat fordított a pénz túlzottan anyagias világának, megszűntette a
bankszámláit, felmondott a munkahelyén és kivonult a természetbe. Az eredetileg 1 évre tervezett
kísérletből végül 4 év lett, mivel Boyle elmondása szerint ez az első év volt élete legboldogabb és
legegészségesebb éve, így a maradás mellett döntött.
“Tény, hogy a legtöbb ember ironikusnak vagy éppen ellentmondásosnak tartja, hogy ilyen
előélettel pont a pénz nélküli élet mellett döntöttem. De éppen közgazdasági tanulmányaim
segítettek a döntés megszületésében”, ... így “jöttem rá, valójában mennyire fenntarthatatlan és
romboló a pénzügyi gazdaság mind az emberekre, mind a bolygónkra nézve.”
Marknak kezdetben sok kihívással kellett szembenéznie, megtapasztalta, milyen félelmetes és kemény az, ha csak magára számítva
boldogulhat. A mindennapjaihoz szükséges dolgokat mind egyedül kellett elkészítenie, míg élelmet egy biofarmon végzett munkájáért
cserébe kapott. A nehézségek után azonban megtalálta a harmóniát mind a környezettel, mind önmagával, és rájött, hogy milyen
nagymértékben is függünk környezetünktől, az mennyire befolyásolja jóllétünket. Elmondása szerint még sosem érezte magát ennyire
életerősnek és egészségesnek. Tapasztalatairól a Pénznélküli ember (The Moneyless Man) c. könyvében számolt be.
“A legnagyobb tanulság számomra, hogy miközben én el voltam foglalva a saját kis dolgaimmal, addig állatfajok kerültek a kihalás szélére,
erdőket irtottak ki és az óceánba egyre több hulladék került, tovább nőtt a társadalmi igazságtalanság. ... A célom, hogy az emberek
átgondolják a jelenlegi életüket és változassanak: változtassanak vásárlási szokásaikon a saját egészségük és a jövő generáci óinak
védelmében. Csökkenteni, újrahasználni, újrahasznosítani, ezek a mi jelszavaink.”
Mark Boyle-ról korábban is írtunk a Kislábnyom hírlevélben: 45. szám (Klímahírek külföldről rovat) és 52. szám (Olvasnivaló rovat)
A Mark Boyle-lal készült teljes interjú mindennapi életéről és felismeréseiről itt elolvasható:
Forrás: http://www.origo.hu/kornyezet/20160803-mark-boyle-kozgazdasagtan-penz-penznelkuliseg-termeszet.html

Ízelítő a Nemnövekedésből – konferencia és közösségi programok
Augusztus 30. és szeptember 3. között a Budapesti Corvinus Egyetemen kerül megrendezésre az V. Nemzetközi Nemnövekedés
Konferencia, mellyel párhuzamosan a Nemnövekedés Hét keretében számos közösségi rendezvénnyel találkozhatunk a városban
jártunkban-keltünkben. Az alábbiakban ebből kínálunk egy kis ízelítőt:
Közösségi Kertek Éjszakája
Szeptember 2-án 18 órától egy varázslatos estére megnyílnak Budapest közösségi kertjei városszerte
több mint 10 helyszínen, kertbejárással, finom ételekkel és színes programokkal. A városi kertészek kis
oázisai elhanyagolt lakótelepi zöldterületeken, iskolaudvarokban, vagy épp üresen álló belvárosi
foghíjtelkeken jöttek létre, és rövid idő alatt helyi és egészséges zöldségek, gyümölcsök megtermelésére,
pihenésre és kapcsolatépítésre alkalmas sokfunkciós közösségi terekké váltak.
Itt megtekinthető a Békási és a Zuglói közösségi kertek programja!
A zenélés és zenehallgatás szerelmeseinek
Köztéri dzsemmelés lesz szeptember 3-án 17 órakor Budapesten, a Király és Kazinczy utca sarkán
található játszótéren. Utcazenészek, akadémisták, gitárosok, hegedűsök, hárfások, szájharmonikások,
hivatásosok és örömzenészek, ütősök, vonósok, fúvósok, billentyűsök, énekesek és zenekedvelők,
GYERTEK! Itt található egy kis kedvcsináló videó és az esemény közösségi oldala.
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Érdemes rápillantani
The True Cost – divatcuccok ilyen áron? (dokumentumfilm)
“Úristen, ennél jobbra is képesek lennénk!”, ezzel a felkiáltással fejeződik be a The True Cost című
dokumentumfilm rövid előzetese. Vajon? Képesek vagyunk-e a divatbemutatók kifutója mögé látni vagy csak a
reflektoroktól elvakított sznobságunk vezérel a ruhaválasztásunk során?
Azért csak 5 dollár egy póló, mert a munkások vérével készül, hangzik el Andrew Morgan dokumentumfilmjében.
A dokumentumfilm több tényt is feltár. Azt is megtudjuk, hogy a világ ruhagyártó
munkásainak 85%-a nő. A divatipar az egyik legszennyezőbb ipar a világon, csak az olajipar
előzi meg. 2015-ben a divat 3ezer milliárd dollárt termelt. A világon minden évben 80 milliárd
ruhát gyártanak, 400%-kal többet, mint két évtizede. Bangladesben a textilipari minimálbér
2013 végére csak 68 dollárra nőtt (~18.700 Ft – 2016. aug. 23-i árfolyam).
A felelősség alól kibúvót kereshetünk, Banglades, a Rana Pláza messze van tőlünk, de az ott
és hasonló körülmények között gyártott márkák ruhái ott lógnak a szekrényünkben.
Informálódjunk, elmélkedjünk és a ruhaválasztásnál gondoljuk át mire/kire voksolunk a
kiadott pénzünkkel. Tényleg szükséges a boldogsághoz minden ruhadarabból az ötven
árnyalat?

A divat ára - A jövőt leárazták

Forrás: http://truecostmovie.com/ és http://www.peopletree.co.uk/true-cost-film

Sztárvarrónő már/még 101 évesen
Valószínű, hogy a Kislábnyom hírlevél olvasói közül is majdnem senkinek a gyerekei nem
szenvednek hiányt ruhaneműben, kívánságlistájukon legfennebb a legújabb Disneyrajzfilmfigurával dekorált ruhadarab szerepel. Viszonylagos jólétünkben hajlamosak vagyunk
elfeledkezni a tényről, hogy sok gyerek olyan körülmények közé születik, amelyben egy
színes ruha is luxusnak számít.
Ezt a hiányt próbálja pótolni a Little Dresses for Africa nevű keresztény szervezet, melyet
Rachel O’Neill alapított 2008-ban. Egyszerű szabásmintájú színes ruhácskák varrását és
adományozását szervezik meg afrikai országokba.
Egyik stabil sztárvarrónője a szervezetnek az idén 101 éves korában elhunyt Lillien Weber, aki halála
napján az 1234. ruha varrását fejezte be. Felismerte, hogy az általa varrt aprócska ruhákkal mekkora
mértékű örömet tud szerezni a nélkülöző kislányoknak. Előrehaladott kora ellenére sem lankadt a
lelkesedése, fáradhatatlanul varrta a ruhácskákat...
Forrás: http://www.nbcnews.com/feature/making-a-difference/ és
http://wqad.com/2016/05/06/quad-city-dressmaker-dies-on-eve-of-101

Green Bag Lady – újrahasznosítható táskák hálózata
A Green Bag Lady nevű kezdeményezést Teresa VanHatten-Granath művésznő indította 2008ban. A project célja, hogy felhívja a figyelmet a nem lebomló műanyag bevásárlószatyrok által
hordozott környezeti veszélyforrásra és kiküszöbölje azokat. A Theresa által koordinált önkéntes
nemzetközi csapat, a “Bagettes”, varr és ingyen adományoz szövetből készült
bevásárlószatyrokat. Cserébe a friss tulajdonosnak meg kell ígérnie, hogy vásárláskor
visszautasítja a műanyag és papírból készült szatyrokat.
Mostanáig körülbelül 35.000 felhasználó cipeli a bevásárlás terhét Green Bag Lady vászonszatyorban.
Forrás: http://greenbaglady.blogspot.ro/p/contact-green-bag-lady.html

Kép forrása: http://blog.monaluna.com/2011/10/

Mesés természet – ökomese-gyűjtemény
A katicabogár hetedik pöttyéről, a sün tüskéiről, a pitypang ejtőernyőiről mesél nekünk Szepesi
Zsuzsanna friss, letölthető, gyerekeknek szóló meséskönyvében. Mindenik történet a maga módján
próbálja összekötni a gyermeki kíváncsiságot és érdeklődést a természetben zajló folyamatokkal. Az
öt állatmesét és öt növénymesét tartalmazó fejezeteket követi egy harmadik, az emberről és más
csodás lényekről szóló mesecsokor.
Forrás: http://recity.hu/okomese-gyujtemeny/
A kiadvány letölthető innen: http://recity.hu/okomese-gyujtemeny/
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Termékek, szolgáltatások
GOTS: mitől és hogyan zöldebb az organikus ruha?
A Global Organic Textil Standard (GOTS) azon textiliák vezető feldolgozási szabványa, melyek tanúsítottan
organikus/ ökológiai termesztésből származó nyersanyagokból készülnek. A GOTS szigorú környezetvédelmi és
szociális kritériumokat is tartalmaz, melyeket az ellátási lánc teljes hosszán be kell tartani. A GOT szabvány nem állít
saját feltételeket az organikus gazdálkodás számára, de megköveteli, hogy az alapanyagok tanúsított ökológiai
gazdálkodásból származzanak.
Az alábbi táblázatban összehasonlíthatjuk a hagyományos és az organikus textilelőállítási termelési láncokat, az
alapanyagok (gyapot, len, gyapjú) termelésétől a textiltermékek előállításán keresztül egészen a üzletek polcaiig és
saját bőrünkig.

A FARMON

A gyapotmagok
piacának 95%-a
GMO óriások
kezében van.

A termelők
költséges
szerződések által
korlátozottak, és
kevés lehetőségük
van változtatni

A gyapotot
monokultúrában
termesztik, ami
tönkreteszi a
talajminőséget.

- A világ rovarirtó felhasználásának 16 %-a, míg a növényvédő
szer felhasználásának 10 %-a köthető a gyapottermesztéshez,
egyaránt súlyos terhet róva az emberek és a környezet
egészségére.
- Minden évben 77 millió mezőgazdasági dolgozó szenved el
növényvédő szer okozta mérgezést.
- A földeken használt iparilag előállított nitrogén műtrágyák 83 %a nem hasznosul, hanem szennyezésként jut ki a környezetbe.
- A felelőtlen mezőgazdálkodás magas energia- és vízigényű, így
CO2-kibocsátása és ezáltal klímaváltozáshoz való hozzájárulása is
jóval magasabb, mint az ökológiai gazdálkodásé.

A termelők
szabadon gyűjthetik
a termőmagot és
választhatják meg,
mit termeljenek.

A talaj tápanyag
tartalmára gondot
fordítanak, ezáltal
elősegítve hosszú
távú életképességét.

Az organikus
gyapot mellett
élelmiszert is
termesztenek az
ott dolgozó
farmerek részére.

- Az ökológiai termesztés során be kell tartani a nemzeti
környezetvédelmi és állatjóléti szabványokat.
- Az organikus gyapottermesztésben tiltott a veszélyes
növényvédő szerek használata, biztonságosabb körülményeket
teremtve a mezőgazdasági dolgozók számára.
- Az organikus termesztés energia- és vízigénye alacsonyabb,
ráadásul az alkalmazott mezőgazdálkodási technológiák
elősegítik a szén-dioxid megkötését a talajban.
- Organikus gyapottermesztés esetén 94%-kal kevesebb
üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, mint a hagyományos,
intenzív mezőgazdálkodási formák alkalmazásakor.

AZ ÜZEMBEN
Azon hagyományos gyárakban, melyek a
színvonalas, nagy márkák számára gyártják a
ruhákat:
- Hiányoznak a kötelező ellenőrzések.
- Széles körben alkalmaznak olyan mérgező festékeket és egyéb
feldolgozó anyagokat, melyek tiltottak az EU-ban.
- A Greenpeace vizsgálata szerint a helyi vizekben a
megengedettnél sokszorta magasabb a veszélyes és tartós
hormon-rendellenességeket okozó kemikáliák koncentrációja.
- A gyártás során felhasznált víz egyötöde csupán a szennyezés
felhígításához szükséges.

A GOTS ellátási láncába tartozó gyárakban:
- Rendszeresek az ellenőrzések, illetve szigorú
társadalmi kritériumok szerint minősítik őket.
Nincs sem kényszermunka, sem gyermekmunka.
- A veszélyes vegyszerek használata tiltott, és minden
szennyvizet kezelnek, ezáltal védve a munkavállalókat és az ott
élők vízbázisát.
- Minden használt vegyi anyagnak szigorú toxicitási és biológiai
lebonthatósági szabályoknak kell megfelelnie.

A BŐRÜNKÖN
- A ruhákon végzett vizsgálatok mérgező
festékmaradványok jelenlétét mutatták ki, melyek
felszívódhatnak a bőrön keresztül, allergiát,
kiütéseket és légzési problémákat okozva.
- A kisbabák és kisgyermekek a legkitettebbek a veszélynek,
mivel ők még növésben vannak, így több új ruhára van szükségük.

- A GOT minősítés a termesztéstől egészen a divat
világáig végigkíséri a termék útját, így allergizáló,
rákot okozó vagy mérgező vegyszermaradványok
nem megengedettek a GOTS minősítésű ruhákon.
- Csak azokban a GOTS logóval ellátott textiltermékekben bízz,
melyeken megtalálható a címke osztályozás (“organikus”), a
licensz szám és a minősítést végzőre történő hivatkozás.

Mindannyian lehetünk a "változás ügynökei", ha szeretnénk javítani a textiltermékek előállítási láncán saját egészségünk, a termék
előállításán dolgozó munkások és a természeti környezet érdekében. Figyeljünk oda, hogy GOTS minősítésű termékeket vásároljunk,
illetve, ha nem találunk ilyeneket, kérjük (írásban) az adott üzlet menedzserét vagy a kiskereskedőt, hogy minősített textíliákat tartsanak!
Forrás: http://www.global-standard.org/information-centre/news/212-gots-flyer-compare-from-field-to-fashion.html
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Inspiráló kezdeményezések innen-onnan:

Mindenasztal (Everytable)

Az egészséges élelmiszerek illetve éttermi menük magas ára miatt a kevésbé tehetős családok,
és/vagy azok a családok, ahol mindenki dolgozik és így kevés idő marad otthon a főzésre, gyakran
rossz minőségű, egészségtelen ételeket, vagy gyorséttermi menüt esznek. Ezért a Mindenasztal
kezdeményezés azt tűzte ki céljául, hogy sokak számára megfizethető áron forgalmazzon
gyorsétkezdéjében egészséges, friss összetevőkből készült ételeket, amiket helyi szakácsok főznek,
és fenntartható csomagolásban lehet hazavinni.
Az egészségtelen étkezés problémáját megoldandó a Mindenasztal ötletgazdái korábban egy
nonprofit szervezetet hoztak létre, amely főző órákat és friss élelmiszerre jogosító kuponokat adott
rászorulóknak. Azonban a résztvevők visszajelzései alapján kiderült, hogy a családoknak sokszor
nincs ideje főzni, így a friss összetevők sokszor nem hasznosulnak. Így alakult ki a Mindenasztal
gyorsétkezde gondolata. Az első étkezde Los Angeles déli részén nyílik majd, közel a rászoruló
közösségekhez, ahol minden olcsó lesz. Ám a tehetősebb belvárosban is nyílik egy ugyanilyen
étterem, ahol drágábban lehet majd ugyanazt megvenni - és így a rászorulóbbak egészséges
étkezését támogatni.
Forrás és további részletek: http://inhabitat.com/las-everytable-cafe-provides-low-income és http://www.everytable.com/

Könyvtár-mosoda (Libromat)
Dél-Afrika bizonyos részein édesanyák és családfenntartók hetente sokszor több mint 9 órát
töltenek azzal, hogy kézzel kimossák családjuk ruháit. Ez azon kívül, hogy időigényes,
fizikailag is nagyon megterhelő. Ezért találta ki egy fiatal angol társadalmi vállalkozó csapat,
hogy a rászoruló közösségekben mosodákat hoznak létre, ahol a mosó- és szárítógépek
mellett könyveket is elhelyeznek. Így, míg a családok ruháikat mossák, olvashatnak
gyerekeikkel. Annak érdekében, hogy az olvasás minél hatékonyabb legyen, azaz, hogy a
szülők és nagyszülők minél jobban tudják gyerekeik fejlődését segíteni, kurzusokat is
indítottak számukra: míg a ruhák a gépekben tisztultak, a szülők és nagyszülők arról
tanultak és beszélgettek, hogy hogyan tudnak gyermeikkel együtt olvasni (és tanulni).
Forrás és további részletek: http://www.inhabitots.com/libromat-combines-laundry-literacy és http://www.libromat.com/

Earthship, azaz gumiabroncs- és földház rászorulóknak?
Kanadában nagyon nagy probléma, hogy sok őslakos, indián család nagyon rossz
minőségű házban lakik, nagyon rossz és egészségtelen körülmények között, amelyet
eddig a különböző kormányok nem tudtak megoldani. Kísérleti jelleggel most egy
észak-amerikai cég segítségével fenntartható gumiabroncs- és földházakat (ún.
Earthship-eket) fognak építeni. A házak belső hőmérsékletét a földdel megtöltött
használt gumiabroncsokból épített falak fogják szabályozni, az elektromos áramot a
tetőn elhelyezett napelemek termelik majd, a víz nagyrészét pedig esővízgyűjtő-és
hasznosító rendszer adja.
A program fontos része, hogy az építkezésben sok egyéb önkéntes mellett 10 fő
őslakos indián is részt vesz, azzal a céllal, hogy megtanulják, hogyan kell ilyen házakat
építeni, és így később segíthessenek továbbiakat felhúzni.
Mivel úgymond alternatív építési technológiáról van szó, számos jogi és pénzügyi akadályt is le kell győzniük a kezdeményezőknek (pl.
nehéz ilyen ház építésére engedélyt és kölcsönt kapni), de a jelen kanadai kormány reményeik szerint a folyamatot segíteni fogja.
Forrás és további részletek: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/19/earthships-canada-housing-crisis-first-nations

Leves forradalom
A Leves (azaz SOUP) forradalom Chicago-ból és Detroitból indult, de már az Egyesült
Királyságban is nagyon népszerű, kb. 60 Leves-csoport működik itt országszerte. Ezek a
csoportok a pozitív társadalmi változást támogatják: általában havonta gyűlnek össze, és
egy kis belépő ellenében mindenki kap levest, kenyeret és egy szavazatot. Ugyanis a
levesezés közben társadalmi vállalkozók adják elő ötleteiket, amelyeket a résztvevők
szavazatukkal értékelnek. A legtöbb szavazatot kapó ötlet gazdája pedig megkapja a
levesező rendezvény bevételét és egy vállalkozás-mentort, így segítségükkel elkezdheti
ötletét megvalósítani. Ezen kívül lehetőség nyílik arra is, hogy 3 hónap múlva bemutassa,
hová jutott el ezzel a segítséggel. Mivel a leveses alkalmak népszerűek, számos hasznos
kezdeményezés indult már el így!
Forrás és további részletek: https://www.theguardian.com/cities/soup-revolution
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