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Augusztus 13-án volt az  

Ökológiai Túllövés Napja 

2015-ben kevesebb, mint nyolc hónap alatt felélte az emberiség a természet nyújtotta 

javak és szolgáltatások teljes idei mennyiségét. Úgy élünk, mintha 1,62 Föld bolygó állna a 

rendelkezésünkre. Egy átlagos magyar ökológiai lábnyoma is túllépi már a rendelkezésre 

álló javakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 13-án volt az Ökológiai Túllövés Napja (Earth Overshoot Day) vagyis az a nap, 

amikor az emberi igények túllépik azon éves keretet, amelyet a bolygó abban az évben elő tud 

állítani. Az Ökológiai Túllövés Napja egyre korábbra tolódik, amióta az 1970-es években a Föld 

népessége a tevékenységeivel túllépte a természet adta korlátokat - a Global Footprint 

Network nemzetközi hálózat számításai szerint.  

Az ökológiai túllövésnek azonban ára van. Az egyre halmozódó ökológiai adósság számtalan 

formában jelentkezik: az ezredfordulón végzett globális felmérés szerint a vizsgált 

ökoszisztéma-szolgáltatások 60%-a hanyatlóban van, így egyre többeket érint a talajpusztulás, 

a halállományok zsugorodása, a beporzást végző méhek fogyatkozása, vagy az elegendő és 

tiszta ivóvízhez való hozzáférés nehézségei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
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Kislábnyomos életmód - elgondolkodtató adatok 
 

  

 

Emellett globális szinten mindenkit érintenek az 

éghajlatváltozás következményei, amelyre a 

Magyarországon egyre gyakoribbá váló nyári hőségriadók 

is figyelmeztetnek. A természet szénmegkötő szolgáltatása 

teszi ki a globális (és magyarországi) ökológiai lábnyomunk 

mintegy felét, amely a bolygó korlátainak túllépése miatt az 

éghajlati egyensúly felbomlásához vezetett. Így például a 

hazai energiafelhasználás 69%-a még ma is fosszilis 

energiahordozókból származik, pedig felhasználásukkal 

teljes mértékben fel kellene hagyni az évszázad második 

felében a katasztrofális mértékű éghajlatváltozás 

elkerülése érdekében.  

Bár az erőforrások felhasználása az elmúlt évszázadban megnyolcszorozódott (ezen belül az építőanyagok felhasználása 34-

szeresére, a fosszilis energiahordozóké 12-szeresére nőtt), az ezekből származó javak egyre kevésbé oszlanak meg egyenlően a 

népességben.  

Egy átlagos magyar ökológiai lábnyoma (2,8 globális hektár (gha)) is 

túllépi már a rendelkezésre álló biokapacitást, de egy átlagos kuvaiti 

ökológiai lábnyoma (8,9 gha) a globálisan mért egy főre jutó 

biokapacitásnak (1,72 gha) már több mint ötszöröse. A 

legszerényebben élő ázsiai ország, Kelet-Timor átlagos fogyasztását 

(0,35 gha) pedig több mint 25-szörösen múlja felül. De nem csak az 

országok között, hanem az országokon belül is nagy, és általában egyre 

növekvő a különbség. Ha a világ népességének a leggazdagabb ötödét 

nézzük, ők fogyasztják a javak 76,6%-át, míg a legszegényebb ötöd 

csupán a javak 1,5%-át. 

Hajdú Klára, CEEweb* 

Kapcsolódó írásunk: Ha mindenki ökofaluban élne, a Föld akkor is gondban lenne... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás és további adatok: http://stop-mad-mining.org/wp-content/uploads/2015/08/overshootday_0813.pdf 

* A GreenDependent Egyesület a CEEweb a Biológiai Sokféleségért hálózat tagja. 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/75.kislabnyom_hirlevel_vievf_7szam_2015jul.pdf
http://stop-mad-mining.org/wp-content/uploads/2015/08/overshootday_0813.pdf
http://www.ceeweb.org/hu/about-us/mission/
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Kislábnyom tippek 
 

  

Nyakunkon a szeptember: zöld iskolakezdés kicsiknek és nagyoknak 

Hogyan készüljünk fel a tanévre a fenntarthatóság jegyében? Tíz zöld ötlet és környezettudatos kollégiumi tippek következnek  

1. Csak olyan dolgokat szerezzünk be, amelyekre valóban szükség lesz az iskolaévben. Első lépésként készítsünk 

leltárat! Nézzünk körül otthon és írjuk össze, mi az, amit még tudunk használni, ld. ruhák, cipők, iskolatáskák, egyéb felszerelés (ceruzák, 
tollak, vonalzó stb.). Leltározás közben jó eséllyel eddig még használatlan toll-, ragasztó- és jegyzetfüzet-készletekre is bukkanhatunk. A 
megunt tárgyak se eldobandók! Díszítéssel új külsőt adhatunk nekik, lásd az ételes doboznak vagy az iskolatáskának.  

Vessük össze a meglévő dolgok listáját az iskolától kapott beszerzendőkkel és pipáljuk ki, ami már megvan. 

2. Amit lehet, vegyünk használtan. Ha bútorra (íróasztal, szék), biciklire vagy egyéb másodkézből is beszerezhető termékre van 

szükségünk (ld. alig használt iskolatáska), nézzünk szét valamelyik internetes piactéren vagy adományboltban. 

3. Az előző lépést kombinálhatjuk csere-berével is. A hölgyek körében egyre 

népszerűbb ruhacsere mintájára szervezhetünk iskolacucc-cserét is a szomszédainkkal, 
barátainkkal, gyermekünk iskolatársaival közösen! Az eseményt lebonyolíthatjuk a kertben, 
a ház előtt vagy a garázsban, de szervezhetjük valamilyen közösségi térben is. Különböző 
asztalokra, csoportosítva helyezzük el az egyes termékeket, azaz legyenek külön a tollak, 
ceruzák, kréták, filcek, mappák, uzsonnás dobozok, iskolatáskák és sportfelszerelések, 
hogy könnyebb legyen a keresgélők dolga. A résztvevőket kérjük meg, hogy tiszta és 
használható dolgokat hozzanak a suli-piacra. 

2015. augusztus 26-án Budapesten a XI. kerületben szervez iskolakezdési cserebere börzét 
a Humusz Szövetség! Várják az iskolakezdéssel kapcsolatos eszközöket és ruhaneműket, 
ld. tesizsákok, tornacipők, nem használt (de nem szeretett) füzet/toll, kötelező olvasmányok, 
és minden egyéb, ami a szeptemberi sulikezdés körül szükséges lehet. 

4. Kölcsönözzünk! A zeneoktatásban használt hangszereket, egyes 

sportfelszereléseket, kötelező olvasmányokat kölcsönözhetjük is! Csak azért ne vegyünk 
vadiúj trombitát, mert a gyermekünk ebben az évben azt szeretné kipróbálni a tavalyi gitár 
helyett. 

5. Válasszunk környezetbarát tollakat, ceruzákat, irodaszereket! A listánkon szereplő írószerekből szerezzünk be 

környezetbarát változatot: ld. lebomló kukoricakeményítőből készült to ll, cserélhető betétes fatoll, újrahasznosított műanyagból készült 
tollak, környezetbarát lakkozású, ólommentes színes ceruzák. A ragasztó és festék legyen mérgező vegyszerektől mentes, vizes bázisú; a 
vonalzó, ha lehet, legyen fa. 

Szinte minden itthoni zöld bolt tart már környezetbarát irodaszereket, de számos öko termék még nem elérhető hazánkban.  Ha valaki 

alaposabban körülnéz a nemzetközi kínálatban, kiderül, hogy létezik PET-palackból készült iskolatáska, újrahasznosított műanyagból 
készült olló és részben lebomló körzőkészlet is  Számos környezetbarát termék kapható a méltányos kereskedelmet támogató 
szervezetek oldalain is. 

Ne feledjük, hogy termékválasztásunkkal egy zöldebb jövőre szavazunk! Ha a lakóhelyünkön működő papír-írószer 

üzlet(ek)ben még nem hallottak környezetbarát papírról, tollról és „palackos” táskáról, hívjuk fel rá figyelmüket és jelezzük, lenne rá igény!  

6. Ne halmozzunk fel felesleges készleteket! Azokból a dolgokból, amelyeket nem használnak minden nap a gyerekek a suliban 

- ld. ragasztó, színesceruza, sorkihúzó filc - nem kell nagyobb mennyiség! Ne csábuljunk el, ha olcsóbbra jön ki a 10 db-os ragasztó 
egységára – egész évben nem kell két tubusnál több..  

7. Vigyázzunk az iskolai felszerelésre! Kérjük meg gyermekeinket, hogy próbálják használható állapotban megőrizni a beszerzett 

holmikat. Egyrészt azért, hogy ne kelljen mindenből újat venni a következő évben, másrészt azért, hogy továbbadhatóak legyenek 
testvéreknek, barátoknak stb.  

8. Csökkentsük a papírhasználatot! Bár a gyerekek nagy része gyakorlott 

internethasználó, a házi feladatok nagy része továbbra is papíron készül - ahogy papírra 
jegyzetelnek és írnak dolgozatot is a diákok. Ettől függetlenül otthon odafigyelhetünk a 
papírfogyasztásra! Olyan füzetet/jegyzetfüzetet/mappát vegyünk, amely újrahasznosított, 
fehérítetlen papírból vagy fenntartható erdőgazdálkodásból származó fából (FSC) készült. 
Keressük a terméken a környezetbarát termékjeleket! Írjunk, nyomtassunk a papír mindkét 
oldalára. 

9. Nem mindegy, mibe tesszük a tízórait! A tízórait, ebédet, uzsonnának valót tegyük 

mosható, újrahasználható, PVC-mentes, hőtartó dobozba. Ne használjunk eldobható csomagolást 
(papír- vagy műanyag zacskó, alufólia, folpack stb.) és papírszalvéta helyett vegyünk inkább textilt. 
Az innivalót töltsük kulacsba! 

 

Nyers falatok tízóraira 
Kép forrása: http://www.ptotoday.com/ 

Kerüld ki a reggeli dugót biciklivel!  
Kép forrása: http://www.ptotoday.com/ 

http://www.greenfo.hu/programok/2015/08/26/iskolakezdesi-cserebere-boerze
http://www.mylittlegreenshop.com/ProductDetails.asp?ProductCode=STA_ecog_pal_II_bkpk
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Mit csomagoljunk? Egészséges, szezonális, lehetőleg helyben termelt alapanyagokból készítsük a szendvicset/falatoznivalót. A 

gyerekeket vonjuk be a hozzávalók kiválasztásába, így valószínűbb, hogy meg is eszik, amit kapnak. Ne csipsz és muffin legyen a tízórai: 
a gyümölcsök nem csak egészségesebbek, de a csomagolásuk is lebomlik   

10. Séta, bicikli, busz: bejárás autó nélkül: Környezeti szempontból a séta vagy a bicikli a legjobb megoldás az iskolába járásra és 

az autózás a legrosszabb. Ha az iskola kilométerekre van, használjunk tömegközlekedést.  

A kisebb autóforgalomnak köszönhetően csökken az üzemanyag-fogyasztás, a káros anyagok kibocsátása, és kevesebb lesz reggel és 
délután a dugó az iskolák, óvodák környékén. Ha muszáj autózni, a szülők összefoghatnak, és vihetik telekocsival felváltva a gyerekeket.  

Év közben se adjuk alább! A tanév eleji környezettudatos ráhangolódás tartson ki egész évben. Ragaszkodjunk a jól bevált családi 

zöld szokásokhoz, a szemléletet pedig alkalmazzuk életünk más területein is. 

A tippek és ötletek forrása, további részletek a Kislábnyom Hírlevél 4. és 24. számaiban. 

 

Zölden a kollégiumban 

A környezettudatos iskolakezdés nem csak az otthonról suliba járóknak kihívás, sőt! Még 
inkább okozhat fejtörést azoknak a diákoknak, akik kollégiumi szobában/albérletben 
kezdik az új tanévet. Nekik szeretnénk segíteni az alábbi ötletekkel. 

A kollégiumi szobák, albérletek berendezésének, otthonossá tételének és használatának 
természetesen környezeti hatása is van – a diákok és szüleik beszerzési és életviteli 
döntésein múlik, hogy mennyire lesz zöld a diákszállás. Szerencsére azonban egyáltalán 
nem bonyolult jól csinálni! Csak egy kis odafigyelés, a reális szükségletek felmérése, 
kreativitás és az otthonról hozott tudatosság kell hozzá!  

Zöld koleszszoba tippek: 

1. Ami alap 

A kollégiumban is igyekezzünk az otthoni zöld gyakorlatot megvalósítani: ne pazaroljuk az energiát, figyeljünk a vízhasználatra, 
tartsunk növényeket a jó levegőminőségért, legyen kapcsolós elosztónk stb. 

2. A szükséges holmikat szerezzük be helyben 

Érthető, ha sokan alig várják, hogy végre kicsit elszakadjanak otthonról és saját életet éljenek. Ennek örömére azonban nem kell egy 
teherautónyi holmit átfuvarozni az országon a kényelmünk érdekében. Próbáljuk minimalizálni a felszerelést, és ha bármi extrára 
szükségünk van, oldjuk meg helyben (ld. 3. pont). 

3. Használjunk használtat 

Ha hiányos a berendezés a szobában, ld. elkelne még egy szék vagy egy asztali lámpa, nézzünk körül a helyi beszerzési lehetőségek 
között és ha lehet, vásároljunk használt bútort. Nézzünk körül az online piactereken, ahol a termékeket település szerint is kereshetjük.  

4. Figyeljünk a hűtőre 

A legjobb, ha többen használunk egy nagy hűtőt (általában a közös konyhában van is), de ha mégis sajátot szeretnénk, válasszunk 
energiatakarékosat. Ha a tél elég kemény, jó öreg koleszos szokás szerint kiakaszthatjuk az ablakba a hűtenivalót  

5. Főzzünk közösen 

A leginkább fenntartható, ha együtt főzünk a barátainkkal – nem csak olcsóbb, takarékosabb, de jó buli is. Kísérletezhetünk izgalmas 
receptekkel, és kidolgozhatunk egy rendszert a feladatok (zöld bevásárlás, főzés, rendrakás) megosztására. 

6. A fény is számít 

Az új LED-égők fénye szuper, nagyon kevés áramot használnak és szinte örökké tartanak. Szerezzünk be ilyeneket, és ha kiköltözünk is, 
hagyjuk inkább hátra a következő lakónak, ezzel is népszerűsítve a környezetbarát égőket!  

7. Ágynemű  

Legjobb, ha a már otthon meglévőkből viszünk! De ha venni szeretnénk, keressünk bio pamut ágyneműt, ami garantáltan vegyszermentes 
gyapotból készült. A len is jó megoldás, mert a termesztéséhez kevesebb víz és rovarírtószer kell, mint a gyapothoz, de ha sikerül, ebből 
is keressük inkább a bio termesztésűt. 

8. Attól hogy újrahasznált, még nem ronda  

A „használt holmi” nem „ócska és penészes holmi”! Legyünk kreatívak és dobjuk fel a szobát: varrjunk 
vidám párnahuzatokat vagy takarót az ágyra/kanapéra, szervezzünk szekrényfestő bulit a haverokkal, 
dekoráljuk a falat újrahasznosítható papírral, készítsünk saját színes lámpabúrát stb. 

9. A kempingezés kiváló útmutató  

Amikor sátrazni megyünk, jelentősen kevesebb cuccot használunk, mint otthon és mégis jól megvagyunk. 
Ha csökkenteni szeretnénk a hétköznapokban használt tárgyak mennyiségét, gondoljuk végig, mit vinnénk 
magunkkal egy kempingezéshez, és ennek megfelelően redukáljuk a szoba berendezését. Sokkal 
lakhatóbb helyet kapunk és könnyebb lesz év végén a kiköltözés!  

10. Zöldítsük a kollégiumot  

Magyarországon is vannak már környezetbarátan felújított, sőt, magát Ökollégiumnak valló diákszállások is. Nézzünk utána, hogy nálunk 
vannak-e zöld törekvések, létezik-e koleszzöldítő csoport! Ha igen, csatlakozzunk, ha nem, kezdeményezzük a létrehozását és 
szervezzünk a diáktársak számára tudatosságnövelő akciókat, zöld programokat.  

A részletes lista megtalálható a Kislábnyom hírlevél 65. számában: http://kislabnyom.hu/hir/kislabnyom-hirlevel-65-szam 

http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev4.pdf
http://www.greendependent.org/anyagok/Hirlev24.pdf
http://www.unideb.hu/portal/en/node/7524
http://kollegium-budapest.hu/
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

Energiatudatos életmód ötletek a KamélEON csapatától 

A következőkben a 2014-2015-ös EnergiaKözösségek verseny előkelő 2. helyén végzett KamélEON csapatának beszámolóját olvashatjuk 
a versenyben szerzett tapasztalataikról, élményeikről, a hétköznapjaikban bevezetett energiatudatos ötletekről. 

„Az EnergiaKözösségek versenyben való részvételünk célja, hogy tegyünk jobb, élhetőbb jövőnkért és több pénz maradjon a családi 
kasszában. 

Az életformánk környezettudatosabb és energiahatékonyabb átalakítása tapasztalataink szerint nem volt olyan hosszú és nehéz, mint 
gondoltuk a versenyhez csatlakozáskor. Megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat az alábbiakban szeretnénk megosztani Veletek.  

Egészen egyszerű cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. Elég, ha „csak” odafigyelünk 
cselekedeteinkre és azok következményeire. Ha minden nap teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, 
döntünk … stb., máris tettünk valamit környezetünk fenntarthatósága érdekében. 

Első lépés, hogy felmérjük, hogy a háztartásunk és az életmódunk mennyire környezetkímélő, milyen tudatosan döntünk. A háztartási 
audit elvégzésével az adottságok és szokások kerültek feltérképezésre, majd a lehetőségeinket vizsgáltuk meg - milyen fenntartható 
megoldások léteznek és valósíthatóak meg a háztartásunkban, az életvitelünkben és aztán elkezdtünk ezen munkálkodni és egyszer csak 
azt vettük észre, hogy „már az életünk része”. 

Jó tanácsok: 

 Tartsd észben, hogy nem vagy egyedül. A változásokban fontos szerepet játszik a közösség - családod, munkatársaid, barátaid, 
ismerőseid.  

 Mérd a fogyasztásod, mert ha tudod mekkora, csökkenteni is könnyebb lesz. 

 Cselekedj tudatosan, következetesen. 

 Kezdd az egyszerűen, gyorsan megvalósíthatóval. 

Az általunk megvalósított ötletek a környezet- és energiatudatos mindennapok kialakításához:  

 lekapcsoljuk a  világítást, ha nem vagyunk a helységben; 

 stand-by üzemmódot is lekapcsoljuk, áramtalanítunk; 

 az izzókat energiatakarékos, LED égőkre cseréljük; 

 a hűtő és fagyasztó hőmérsékletét +5 ill.-18 Celsius fokra 
állítottuk; 

 „A” vagy ennél jobb energia kategóriájú készülékeket vásárolunk; 

 gyalog megyünk, tömegközlekedést használunk; 

 olyan életmód kialakítására törekszünk, ami nem igényel napi 
autóhasználatot; 

 lift helyett lépcsőn megyünk; 

 zuhanyozunk kádfürdő helyett, szappanozáskor elzárjuk a vizet; 

 fogmosás, borotválkozás közben nem folyatjuk a vizet; 

 hideg ételeket készítünk heti több alkalommal, kerülve a főzést; 

 húsmentes napokat iktatunk a heti étrendbe; 

 ételmaradékokat felhasználjuk, átalakítjuk más étellé; 

 hőtárolós edényekben főzünk; 

 befőzünk zöldséget, gyümölcsöt; 

 a mosógépet, mosogatógépet tele pakolva indítjuk el; 

 a ruhákat a szabad levegőre teregetjük; 

 bevásárláshoz viszünk magunkkal szatyrot, kosarat; 

 vásárlásnál ügyelünk rá, hogy hazai terméket vásároljunk; 

 előnyben részesítjük a friss termékeket; 

 annyi élelmiszert vásárolunk és készítünk el, amennyit elfogyasztunk (ételhulladék ne keletkezzen); 

 az időjárást kihasználva sokat vagyunk a szabadban, alig kapcsoljuk be a TV-t, számítógépet, DVD lejátszót, olvasunk, 
beszélgetünk, társasozunk, kártyázunk, családi és baráti programokat valósítunk meg; 

 kertészkedünk – virágot ültetünk, konyhakertet nevelünk; 

 szelektíven gyűjtjük a háztartási hulladékot (szemetünk nagy része újrahasznosítható); 

Kertészkedünk 

Rövid távon nem használunk autót 
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 esővizet gyűjtünk a kerti locsoláshoz; 

 komposztálunk; 

 madárbarát kertet alakítottunk ki; 

 leeresztjük a redőnyöket, vastag sötétítőfüggönyökkel kizárjuk a meleget/hideget; 

 a nappaliban 20, a gyerekszobában 22, a hálóban 18 Celsius-fok körülire állítjuk be a 
hőmérsékletet; 

 párásítjuk a levegőt növényekkel, párologtatóval; 

 feleslegessé vált, de még használható ruháinkat, tárgyainkat, eszközeinket, 
berendezéseinket családtagjainknak, barátainknak, ismerőseinknek vagy 
szeretetszolgálatnak adjuk; 

 eldobható helyett elmoshatót használunk (pl. konyharuha papírtörlő helyett); 

 igyekszünk kevés vegyszert használni a háztartásunkban (ecet, citromsav, 
szódabikarbóna); 

 saját készítésű ajándékokkal lepjük meg szeretteinket vagy tárgyak helyett 
élményekkel.” 

 
Béla Petra, a KamélEON közösség klíma-koordinátora 

 
 
 
 
     
        
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirándulás 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Termosztát beállítás 

Izzócsere 

Teregetés a szabadban 

Megújuló energiát is használunk a 
fűtésre és melegvíz előállításra 

Szemétszedés egy Debrecen 
közeli erdőben 

Szalonnasütés 
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Méltányos gyümölcsöt! 

A GreenDependent Egyesület csatlakozott a nemzetközi kampányhoz - 

csatlakozz te is! 

Fair trade:  

másfél millió kiszámítható munkahely 

A fair trade által garantált minimális felvásárlási ár biztosabb 
megélhetést, magasabb jövedelmet nyújt a termelőknek akkor is, 
amikor a világpiaci ár csökken. A prémium bevételt a közösség és a 
gazdaság fejlesztésére fordítják. Megjelent a Fairtrade International 
legújabb jelentése.  

A Fairtrade International (FLO) a méltányos kereskedelem egyik fő 
minősítő szervezete tavaly hatodik alkalommal készített átfogó 
vizsgálatot tevékenységük hatásairól. 

A fair trade bevétel visszaforgatott nyereségéből szervezett 
képzéseken a gazdák olyan gazdálkodási, üzleti tudást szereznek, 
amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a termelést, ugyanakkor 
hozzájutnak olyan kedvezményes pénzügyi szolgáltatásokhoz is, 
amelyek összességében feltétlen előnyt, kiszámíthatóságot jelent 
számukra a rendszeren kívüli termelőkkel szemben. 

Javul a nők helyzete 

Az összes fair trade gazdálkodó és alkalmazott egynegyede nő, ami kis mértékben, de emelkedést mutat az előző évhez képest. A nők 

leginkább alkalmazottként dolgoznak (46%). Legtöbben Indiában, Sri Lankán és Pakisztánban, főként a minősített ültetvényeken és a 
sportlabda üzemekben vannak alkalmazásban. Szintén magas a női munkaerő aránya Afrikában is, ahol az ültetvényeken dolgozók 40%-a 
nő, viszont igen alacsony a női munkaerő aránya Latin-Amerikában. 

Noha a FLO jelentés nem kapott adatokat a bérezés elosztásáról, de feltételezik, hogy itt is érvényesül a sajnálatos tendencia, miszerint a 
nőket legnagyobb arányban az alacsonyabb bérezésű munkakörökben alkalmazzák. 

Ha lassú tempóban is, de emelkedésnek indult a női gazdálkodók száma is, leginkább a kisebb gazdaságokban. A női szövetkezetek egyre 
erősebbek a tea-, az olajos magvak, gyümölcsök és hasonló, aprólékos munkát igénylő termények termelése esetében. 

95,2 millió euró prémium a bevételből 

A fair trade termékek eladásából 2013-ban 944 millió euró bevétel származott, ebből 95,2 millió euró került a vissza a termelőkhöz és a 
közösségekhez a fair trade prémium program keretében. A program finanszíroz minden olyan, a közvetlen termelés költségein (bérek, 

alapanyagok, szállítás, koordináció stb.) kívüli fejlesztést, amely a fair traid termelők, alkalmazottak, családtagjaik, illetve közösségük javát 
szolgálja. 

 A kisüzemi gazdaságok a prémium bevételek 37%-át a termelés és termékek minőségi fejlesztésére, hatékonyabb üzleti modell 

bevezetésére használják fel. 

 Az összes prémium 24%-át fordítják a különböző típusú oktatási tevékenységekre (a gazdáknak tartott képzésektől kezdve a 

gyermekeik tanulási lehetőségeinek fejlesztéséig, vagy megteremtéséig). 

 6%-át pedig közvetlenül a gyerekek, fiatalok és nők támogatására. 

Az összes prémium 85%-a a kisüzemi termelőszövetkezetekhez, közösségi és családi gazdálkodókhoz 
érkezik. Felhasználási módja mindenfelé igen különböző lehet, jellemzően a gazdaságok tagjai közösen 
döntik el, hogy mire költik a rendelkezésre álló összeget. 

 

Méltányos gyümölcsöt! Csatlakozz Te is a nemzetközi petícióhoz! 

 

 

Forrás és sok további részlet: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/fair-trade-masfel-millio-kiszamithato-munkahely 

http://tudatosvasarlo.hu/cimkek/fair-trade
http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2014-Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits-final-web.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2014-Fairtrade-Monitoring-Scope-Benefits-final-web.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/cimkek/fair-trade
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/fair-trade-termelok-termekek-vilagpiac
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/12-teny-amit-fair-trade-rol-tudnod-kell
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/12-teny-amit-fair-trade-rol-tudnod-kell
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/meltanyos-gyumolcsot-csatlakozz-te-nemzetkozi-peticiohoz
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 
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E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.greendependent.org 

 

A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon 
megtalálhatók és onnan letölthetők. 

 
A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani. 
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