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Válasszunk fair trade forrásból 

 

 

Kislábnyomos ünnepi és pihenő napok 

Az Új Amerikai Álom Központ – az ünnepek egyszerűsítését célzó - naptárját látva idén is 

elkészítettük kislábnyomos ünnepi naptárunkat december hónapra abban a reményben, 

hogy sikerül Olvasóinkat, és Olvasóinkon keresztül talán másokat is inspirálnunk, hogy 

együtt, máshogy ünnepeljünk!  

Minden hétnek választottunk egy kislábnyomos ünnepléshez illő tematikát, és minden 

napra találhatunk valami érdekes kislábnyomos tippet, olvasnivalót, tennivalót... Alább a 

decemberből hátralévő közel két hét tippjei olvashatók. 

Mint mindig, most is szeretettel várjuk Olvasóink ötleteit, tapasztalatait a naptárral és 

kislábnyomos ünnepléssel kapcsolatban akár emailben, akár közösségi oldalunkon! 

 

Pihenés és újévre hangolódás 

Dec. 21-22. 

Olvasnivaló:  

Felnőtteknek: 

Karácsonyi üzenet a 

múlt századból 

Gyerekeknek (és felnőtteknek): 

A múmik karácsonya 

Dec. 27.  

Nézd meg, próbáld ki, csináld meg:  

Anti-határidőnapló 

Zárd le a 2015-öt. 

Tervezd meg a 

2016-ot. 

Dec. 23-24.  
Néznivaló: 

Legyünk jók egymáshoz! 

 

Dec. 28.  

Téli séta az erdőn: 
A nagyítót se hagyjuk 

otthon! 

Dec. 25-26.  

"Zöld" pihenés 

50 ötlet klímabarát pihenéshez 

Zsályaolaj téli wellness-hez 

 

Dec. 29-31.Tippek:  

Tegyünk kislábnyomos újévi fogadalmat!  

2016-tól méltányos, 

társadalomtudatos 

életmód - hogyan?  

Boldog kislábnyomos ráhangolódást és ünnepeket kívánunk 

minden Olvasónknak! 

A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata 

https://www.newdream.org/programs/beyond-consumerism/simplify-holidays/calendar
mailto:info@greendependent.org
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/56.kislabnyom_hirlevel_2013nov29.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/56.kislabnyom_hirlevel_2013nov29.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev12.pdf
http://shop.slowbudapest.com/az-anti-hataridonaplorol/
http://yearcompass.com/hu/
http://yearcompass.com/hu/
http://yearcompass.com/hu/
https://www.youtube.com/watch?v=OSGBJCkh6fU&feature=youtu.be
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Winter-Nature-Walk-FREEBIE-949752
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Winter-Nature-Walk-FREEBIE-949752
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/61.kislabnyom_hirlevel_2014apr30.pdf
http://www.motherearthnews.com/natural-health/sage-oil-zbcz1509.aspx
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_ujevi%20klimabarat%20fogadalom.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_meltanyos_eletmod_2015nov23.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_meltanyos_eletmod_2015nov23.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_meltanyos_eletmod_2015nov23.pdf
http://www.beatthewinterblues.info/tag/random-act-of-kindness/
http://www.artera2007.hu/hu/onkentesek-figyelem/
http://johely.blog.hu/2013/02/12/teli_seta_az_erdoben
http://www.belgraviacentre.com
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

EnergiaKözösségek: túl az első képzésen 
„Soha ne kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes, kis csoport képes 

megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!” (Margaret Mead) 

A párizsi klímacsúcs után egyértelművé vált, hogy a klímaváltozás megfékezése érdekében mindenkinek tennie kell. Mi, átlagemberek, úgy 
tudunk például a probléma megoldásához hozzájárulni, hogy változtatunk az életformánkon egy fenntarthatóbb, élhetőbb jövő érdekében. 
Ez az üzenet plusz löketet adhat az EnergiaKözösségek versenynek is, remélhetőleg mindenkit minél nagyobb megtakarításra és 
felelősségvállalásra lelkesítve. A mostanra nagyjából összeállt, 22 induló csapatból 13-an most próbálják ki magukat először 
energiamegtakarítási versenyben, de mellettük 9 visszatérő közösség is van, akik úgy gondolják, tudnak  még megtakarítani. Az első 
klíma-koordinátor és energiavadász képzést december 12-én tartottuk az Eötvös 10-ben, 22 résztvevővel az ország egész területéről. 

A képzés aktívan és jó hangulatban telt. A koordinátorok megismerkedtek egymással és a már kipróbált versenyzők megosztották 
tapasztalataikat az újakkal. A képzés során azt is elsajátíthatták a résztvevők, miként lehet különböző beállítottságú emberekkel 
megfelelően kommunikálni és motiválni őket az energiamegtakarításra, illetve a versenyben való részvételre.  

De miért is jó részt venni az EnergiaKözösségek versenyben? 

1. Mert energiát és pénzt is megtakarítunk (akár 15-20%-t is). 

2. Mert sok újat tanulhatunk a megtakarításról, klímaváltozásról, 

életmód zöldítésről – segédanyagok és egymás segítségével. 

3. Mert értékes nyeremények vannak! 

4. Mert „élesben” is kipróbálhatjuk magunk, ha már nagy 

megtakarítási tapasztalatunk van, illetve másokat is segíthetünk. 

5. Mert közösségre találunk: akikkel együtt tehetünk valami pozitív 

dologért, a helyi közösségént, egy jobb és fenntarthatóbb világért. 

6. Mert elkezdhetünk tanulni egy új dolgot, ami később akár 

munkalehetőség is lehet! 

7. Mert ezzel – az eddigi résztvevők beszámolói alapján – erősödik 

a családon belüli és a közösségünkben lévők közti összetartás is.  

 

 

 

 

 

 

A képzésen természetesen a szakmai és versenyszabályzati részek mellett maradt idő környezettudatossági játékokra is. A résztvevők kis 
csapatokat alkotva közösen oldották meg a klíma- és energiatudatossági tesztet, amiben bárki lemérheti a tudását az alábbi linkre kattintva: 

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Klima_energiatakarekossag_tudasproba_2015_honlapra.pdf 

A szünetekben a Szatyorbolt finomságaival lakhattunk jól és csillapíthattuk szomjunkat. Egy különösen finom receptjüket az engedelmükkel 

veletek is megosztunk, hátha kedvet kaptok az elkészítéséhez. Ne feledjétek, igazán finom akkor lesz, hogyha azokat a hozzávalókat, 

amiket lehet, közeli termelőktől szerzitek be! Jó étvágyat hozzá!  

Csokis-céklás brownie 

száraz rész folyékony rész 

1 pohár liszt (lehet teljes kiőrlésű v. kevert) 

½ pohár kakaópor 

1½ pohár nádcukor 

½ pohár tört keserű csoki 

fél teáskanál szódabikarbóna 

3/4 pohár olvasztott vaj, langyosra 

hűtve 

3 egész tojás 

A két részt külön elkeverjük, majd egybeöntjük és összekeverjük. Ha túl sűrű 

fellazítjuk egy kis vízzel majd 1,5 pohár reszelt, nyers céklát és fél bögre tört diót 

adunk hozzá. Sütőpapírral kibélelt tepsiben 25-30 percig sütjük.  

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Klima_energiatakarekossag_tudasproba_2015_honlapra.pdf
http://www.szatyorbolt.hu/
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

A gyerekek az egyik játék során két külön csapatban helyes és helytelen 

zöld Karácsonyi szokásokat és ötleteket gyűjtöttek a saját szempontjaik 

szerint. Ezeket olvashatjátok az alábbi képeken. Egymás meghallgatása 

után a két csapat közös megegyezéssel pontozta a másik ötleteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehet még csatlakozni csapattagként 
Gerháth Eszter gödöllői EnergiaKözössége még várja lelkes tagok 

csatlakozását. Aki szeretné kipróbálni magát, vajon meg tud-e 

takarítani beruházás nélkül átlagosan legalább 10% energiát, és 

szeretné környezettudatosabb szemmel élni mindennapjait, az írjon 

Eszternek a Facebookon: http://on.fb.me/1QJezCE vagy 

gerhath@gmail.com e-mail címen. 

Természetesen a többi EnergiaKözösséghez sem kizárt még a 

csatlakozás, így, ha valaki kedvet érez magában, keressen minket az 

info@energiakozossegek.hu címen, és megkeressük a hozzá 

legközelebb lévő közösséget! 

Az első képzés karbon lábnyoma 
A GreenDependent hagyományaihoz híven 

kiszámoltuk a képzés karbon-lábnyomát is, 

ami 446,8 kg szén-dioxid (CO2) 

kibocsátását jelentette. Ebből a 

legnagyobb részt a résztvevők helyszínre 

történő utazása jelentette - ami a nagy 

távolságok mellett érthető is, még akkor is, 

ha vonattal tettük meg a legtöbb kilométert. 

Az utazást az étkezés lábnyoma követi, 

valamint jelentős még a szervezéshez 

kapcsolódó széndioxid-kibocsátás is. 

A kibocsátást - szintén a hagyományokhoz 

híven - a verseny végén őshonos 

gyümölcsfák ültetésével semlegesítjük. 

Ahhoz, hogy ennek a képzésnek a 

lábnyomát semlegesítsük, 23 fa ültetésére 

lesz szükség. 

45% 

0% 

44% 

0% 
11% 

A klíma-koordinátor és energiavadás képzés  
karbon-lábnyoma: 446,8 kg CO2 

utazás 

energiafogyasztás a 
helyszínen 

étkezés és tálalás 

kiadványok 

szervezés 

http://on.fb.me/1QJezCE
mailto:gerhath@gmail.com
mailto:info@energiakozossegek.hu
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Érdemes rápillantani 
 

  

Nemzetközi Béke Kávézó 
“Egy tál étel felett mindent meg lehet beszélni” – vallja a bristoli Nemzetközi Béke Kávézó 
ötletgazdája és szervezője, Kalpna Woolf, aki maga is indiai származású brit. A kávézót a 
bristoli önkormányzat is támogatja, többek között azért is, mert idén Bristol az Európa Zöld 
Fővárosa cím birtokosa. A város kulturálisan igen sokszínű, 91 nyelvet vagy nyelvjárást 
beszélnek a lakosai, a kávézó alapötlete tehát az, hogy ezt a sokszínűséget egyrészt 
megmutassa, másrészt segítse a párbeszédet a különböző kultúrák között. A szakácsok 
főként nők, akik számos helyről, többek között Szomáliából, Iránból, Eritreából, 
Oroszországból, Szudánból kerültek Angliába, és örülnek ennek a lehetőségnek, mert 
esélyt ad, hogy jobban bekapcsolódjanak a város vérkeringésébe. “Amikor az ételünket 
megosztjuk, a nemzeti identitásunkat, az örökségünket és kultúránkat osztjuk meg 
egyben.” A kávézóban olyan lakosok találkozhatnak és 

elegyedhetnek szóba egymással, akik a társadalom igen más szegmenseiben mozognak, így egyébként sosem ülnének le egy asztalhoz. 

Forrás: http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2015/nov/23/the-international-peace-cafe-bristol 

Őslakos nők építették ki a napelemes áramszolgáltatást egy faluban 
Egy chilei faluban két őslakos nő építette ki 2013-ban, és tartja azóta is karban a település jobb 
áramellátását biztosító napelemes rendszert. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, először féléves 
képzésben részesültek Indiában, ahol korántsem voltak nehézségektől mentesek a hétköznapjaik. A 
képzést és a beszerelés kezdeti költségeit egy olasz áramszolgáltató, a chilei Nemzeti Nők Szolgálata, 
valamint az Energiaügyi Minisztérium regionális kirendeltsége finanszírozta. Eleinte az Atacama-
sivatag völgyében elhelyezkedő falu lakói hitetlenkedtek, és nem fogadták el a két nő szakértelmét, de 
lassan, látva a sikereket, egyre többen kérték a segítségüket és mára a település megbecsült tagjai. A 
falu vénei azt is elismerték, hogy bizony kevés férfi vállalkozott volna a messzi út viszontagságaira a 
közösség érdekében. 

Eddig mintegy 49 afrikai, ázsiai és latin-amerikai ország 700 női hallgatója – nem beszélve indiai nők ezreiről – végezte el a “mezítlábas 
napenergia mérnöki” képzést, új lehetőséget és erőt adva ezzel a kezükbe. 

Forrás: http://www.truth-out.org/news/item/32878-two-indigenous-solar-engineers-changed-their-village-in-chile  

Hogyan lesz a parkolási bírságból élelmiszer-adomány?  
Kentucky állam (USA) második legnépesebb városában, Lexingtonban az autósok konzerv élelmiszerekkel is kiegyenlíthetik parkolási 
bírságukat, amely élelmiszerbankokon keresztül a rászorulókhoz jut el. Egy átlag 15 dolláros büntetést egy doboz 280-420 grammos 
konzervvel lehet megváltani. Múlt évben 6200 ételkonzervet adtak le a szabálytalan autósok. 

Forrás: http://www.goodnewsnetwork.org/people-can-pay-parking-fines-with-cans-of-food-in-ky/ 

A soha el nem fogyasztott étel 
Minden egyes évben mintegy 1,3 milliárd tonna élelmiszer megy kárba világszerte. Ez az összes megtermelt 
élelmiszer egyharmada, ami kategóriákra lebontva 45%-ot jelent a zöldség-gyümölcsök esetében, 35%-ot a 
halak és tenger gyümölcsei esetében, 30%-ot a gabonafélék, és 20-20%-ot a tejtermékek és a húsok 
tekintetében. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mezőgazdasági művelés alatt álló területek 30%-ának 
termése a kukákban végzi. Annak tükrében, hogy jelenleg is éheznek a világban, valamint, hogy a 

népességnövekedés miatt 2005-höz képest 2050-re 60%-kal kellene növelni az élelmiszer-termelést, ez egy 
meglehetősen riasztó adat. Ugyanakkor az élelmiszer-hulladék arányának csökkentése részben megoldást 
jelenthet a növekvő igények kielégítésére, ráadásul a természeti erőforrások megőrzésre mellett. 

Kép forrása: http://recity.hu/ 

A fejlett és a fejlődő részein a világnak az élelmiszerből eltérő mintázat 
alapján válik hulladék a termelés-fogyasztás során. A jobb oldali ábrák 
közül mit gondol, melyik vonatkozik Európára? 

Hazánkban 1,8 millió tonna még 
fogyasztásra alkalmas élelmiszer kerül 
kidobásra évente, ami mintegy 100 kg-ot 
jelent háztartásonként. Korábban a 35. 
számunkban írtunk a hazai helyzetről 
picit bővebben. 

Megoldás: Európát a 3. kép ábrázolja, tehát ahol a legnagyobb arányban válik hulladékká az élelmiszer a fogyasztási szakaszban. (Az első kép Fekete-
Afrikát, míg a második kép Észak-Afrikát, Nyugat- és Közép-Ázsiát együttesen jellemzi. Mindkét régióban a nem szándékos pazarlás sokkal markánsabb.) 

Forrás: http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/aug/12/produced-but-never-eaten-a-visual-guide-to-food-waste;  

http://www.elelmiszerbank.hu/hu/kik_vagyunk/az_elelmiszerbank_szamokban.html 

Mezőgazdasági termesztés 
Aratást követő kezelés 
Feldolgozás 
Szállítás, elosztás 

Fogyasztás 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2015/nov/23/the-international-peace-cafe-bristol
http://www.barefootcollege.org/
http://www.barefootcollege.org/
http://www.truth-out.org/news/item/32878-two-indigenous-solar-engineers-changed-their-village-in-chile
http://www.goodnewsnetwork.org/people-can-pay-parking-fines-with-cans-of-food-in-ky/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/35.kislabnyom_hirlevel_2012marc14.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/35.kislabnyom_hirlevel_2012marc14.pdf
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/aug/12/produced-but-never-eaten-a-visual-guide-to-food-waste
http://www.elelmiszerbank.hu/hu/kik_vagyunk/az_elelmiszerbank_szamokban.html
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A GreenDependent ajánlja: 

nézni-és olvasnivalók 

 

  

Ég és jég között (2015, film) 
December 17-én mutatták be hazánkban az Ég és jég között című francia dokumentumfilmet, 
melyet a Pingvinek vándorlása című film rendezője jegyez, témája pedig az éghajlatváltozás. A 
párizsi klímacsúcs épphogy lezárult, nem is lehetne tehát jobb az időzítés. A film mind térben, mind 
időben messzire röpít, és egy emberfeletti erőfeszítéseket kívánó tudományos kalandra invitálja a 
nézőt. Claude Lorius glaciológus, avagy jégkutató, munkásságának főbb állomásaiba nyerhetünk 
bepillantást, egészen az ’50-es évektől kezdve, amikor 23 évesen először lépett az akkor még 
jórészt ismeretlen Antarktiszra. A kontinens egy életre megigézte, összesen 22 kutatóutat 
szervezett az örök jég birodalmába, egyre jobban megismerve az ottani, és járulékosan a globális 
éghajlatot. Hol az extrém hideggel és széllel, hol pedig az éghajlatváltozás mesterséges okait, azaz 
az emberi felelősséget el nem ismerőkkel kellett a tudósnak megküzdenie. Ha szeretnének egy kis 
havat karácsonyra, mindenképp nézzék meg ezt a filmet, ráadásul a moziból kilépve garantáltan 
nem fognak már fázni! 

Filmelőzetes megtekintése itt. 

A kis herceg (2015, film) 
Novemberben mutatták be nálunk is a mozikban A kis herceget, Antoine de Saint-Exupéry örökzöld 
történetét egy, a gyermekek számára is érthetőbb, és felnőtteket is mélyen megérintő formában. 

A kis herceg története egy kerettörténetbe ágyazva elevenedik meg a filmvásznon, egy olyan 
kislánnyal együtt fedezzük fel, aki eddig csak a szabályok és a percre beosztott időrend gyermek-
felnőtt világában töltötte életét. Mikor édesanyjával új lakókörnyékre költözik, megismerkedik a 
szomszéd öregúrral, aki egykor pilóta volt. A filmben kettejük világának ellentéte élesen rajzolódik ki: 
a pilótáé izgalmas, színes és emlékekkel teli, míg a kislányé a „való” életet képviselő, sivár és 
személytelen. Különös barátságukkal azonban áthidalhatóvá válik ez a szakadék. 

A pilótán keresztül a kislány megismerkedik a kis herceg történetével és tanulságaival, és azt is 
megtanulja tőle: az életben a kapcsolataink a legfontosabbak, mert ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan, és az idő, amit rájuk vesztegetünk, az teszi igazán fontossá őket. 

A film a gyermeki létből a felnőttek világába való átlépésről, a felnőtté válásról és az élet igazi 
értelmének kereséséről szól, amely megvilágítja, hogy nem is a felnőtté válással, hanem a 
felejtéssel van a gond, azzal, hogy elfelejtjük, milyen is volt gyereknek lenni. 

Ebben a megható és felemelő filmben a kis herceg nem csak a rókáját, de minket is megszelídít, ha 
engedjük, de „aki hagyja, hogy megszelídítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele.”  

Előzetes megtekinthető itt 

Képek forrása: http://bit.ly/1NURM6e és http://bit.ly/1IWbxdk 

Michael Ende: A Végtelen Történet (1979, könyv) 
„Vannak emberek, akik sohasem jutnak el Fantáziába, meg olyanok is, akik eljutnak ugyan, 
de aztán örökre ott maradnak. Kevesen vannak, akik eljutnak oda, majd vissza is térnek. 
Akárcsak te, Barnabás. És az ilyenek gyógyítják meg mind a két világot.” (Forrás: ITT) 

"Bux Barnabás Boldizsár egy kövér, iksz-lábú, savószínű arcú, tíz-tizenegy éves forma fiú, 
aki egy novemberi reggelen nagy sebbel-lobbal bemenekül egy antikváriumba. A 
tulajdonos, Korándi Károly Konrád el akarja zavarni, mivel nincs gyerekeknek való könyve, 
és amúgy sem szíveli a gyerekeket. Elbeszélgetnek, kifaggatja a fiút. Kiderül, hogy az sem 
a tanulásban, sem a sportban nem jeleskedik, s társai előszeretettel gyötrik és gúnyolják. 
Bevallja, hogy igazából csak egyetlen dologhoz ért: fantáziáján alapuló történetek 
kitalálásához – ezt azonban senki sem értékeli. Édesanyja meghalt, így apjával él, aki 
pedig nem sokat törődik vele. Amikor Korándi úr telefonja megszólal, az éppen olvasott 
könyvét az asztalon hagyja.  

Amint Barnabás megszemléli a könyvet, melynek címe A Végtelen Történet, az a szó szoros értelmében rabul ejti őt. Barnabásnak ugyanis 
mindene az olvasás, s úgy érzi, ez az a könyv, amire világéletében vágyott. De mivel – úgy gondolja – a tulajdonos semmiképp sem adná 
el neki, hirtelenjében ellopja a könyvet. Az iskolából már elkésett, hazamenni nem mer, úgyhogy az iskola padlásán rejtőzik el, az ott tárolt 
limlomok között, és nekilát olvasni..." (Forrás: ITT) 

Olvasni ajánljuk, bár filmen is meg lehet nézni.  
A könyv megvásárolható például ITT - vagy ismerősöktől kölcsönkérhető, Gödöllőn pl. a GreenDependent irodában  

NÉZNIVALÓ 

 

Kép forrása: 

https://i.ytimg.com/vi/qJ_f3QK4914/ma

xresdefault.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=nL7Tj2KS0oE
http://m.youtube.com/watch?list=PLDQjHRyECpfVkA0XLeaiVmU5Nu7vW59o_&v=leCE306LZNk
https://youtu.be/kjakBNPPTkw
http://bit.ly/1NURM6e
http://bit.ly/1IWbxdk
http://moly.hu/konyvek/michael-ende-a-vegtelen-tortenet
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_V%C3%A9gtelen_T%C3%B6rt%C3%A9net
http://www.pagony.hu/a-vegtelen-tortenet
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Aranyékszert karácsonyra? Válasszunk fair trade forrásból! 
Mi a közös bennünk, ha Oscar díjas színészek vagy házasok vagyunk, vezetünk, telefonálunk, vagy használjuk a számítógépünket? 
Mind használunk aranyat. Lehet, hogy éppen olyat, amit illegálisan, vagy esetleg gyerekekkel termelnek ki.  

Az arany iránti szeretetünk már régóta jelen van. Az első arany ékszereket az egyiptomi hieroglifák is leírják i.e. 2600-ból, míg az 
első arany pénzt az i.e. 6. században kezdik el használni Kis-Ázsiában. Felhasználása a történelem során egyre sokrétűbbé válik 
és ma már a befektetésektől kezdve az élelmiszeriparon át az elektronikáig jelen van, nem véletlenül. Az arany jól vezeti az 
elektromos áramot, könnyen megmunkálható, nem oldódik a legtöményebb sósavban, kénsavban és salétromsavban sem, sok más 
fémmel ötvözhető és nem utolsó sorban, ragyogó színű.  

Az egyre fokozódó piaci igények miatt, ami 40%-ban az ékszerpiac, 50%-
ban a pénzipar és 10%-ban az elektronika igényel, kitermelése 2014-ben 
elérte csúcsát közel 3000 tonna aranyban. A legnagyobb készletek 
Kínából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Oroszországból és Dél-
Afrikából érkeznek, de jelentős készletek vannak Peruban, Chilében, 
Ghánában, Maliban, Mexikóban, Üzbegisztánban és Brazíliában is. 

Európa az egyik legnagyobb aranyfelvásárló. A befektetési arany 40%-át 
Európa igényli amellett, hogy több millió értékben állítunk elő arany ékszert 
az importált nyersaranyból. Ebben Olaszország és Németország áll az 
élen, akik összesen 1,5 milliárd euró értékben állítottak elő ékszereket 
2009-ben. Mindamellett az aranyra való igény az elektronikában is egyre 
növekszik - az arany a számítógépek, telefonok chipjeiben, 
processzoraiban van jelen. 

Ahhoz képest, hogy az arany a mindennapi komfortunk része, nagyon 
keveset tudunk arról, honnan is jön. Míg a fejlett világ bányáiban komoly 
egészségügyi és munkaügyi ellenőrzés folyik és az ott dolgozók megfelelő 
körülmények között végezhetik a munkát, a fejlődő világban több millióan 
dolgoznak illegális aranybányákban éhbérért, veszélyes körülmények 
között. Gyakran gyerekek is. 

Közel 600.000-re teszik azoknak a gyerekeknek a számát, akik ilyen 
illegális bányákban dolgoznak mindenféle védőfelszerelés, vagy jogok 
nélkül. A gyerekek a felszín felett és alatt is dolgoznak, ahol robbanás, 
csuszamlás és alagútbeomlások veszélyeinek vannak kitéve. Ezen felül 
gyakran lélegeznek be toxikus gázokat, pl. higanygőzt, ami komoly 
idegrendszeri és növekedési elváltozásokat is eredményezhet. Előfordul, 
hogy a gyerekeknek több órán keresztül kell a vízben állniuk a tűző napon, 
vagy szállítani több kilót kilométereken keresztül. Az évek során mind 
fizikailag, mind testileg leépülnek amellett, hogy az iskolából teljesen kimaradnak.  

Természetesen nem köteleznek senkit a munkára közvetlen. Mivel azonban a helyi lehetőségek erősen korlátozottak, a bánya 
lehetőséget biztosít. A nehéz körülményeknek, az éjjel-nappali munkavégzésnek, a folyamatosan romló egészségügyi állapotnak és 
a minimális juttatásnak köszönhetően a munkások bekerülnek egy ördögi körbe, ahonnan nehéz kitörni. Eközben a valódi bevétel 
gyakran a helyi maffia, vagy illegális bányatulajdonos zsebébe köt ki, aki a pénzt a hatalma megszilárdítására fordítja. 

Ha kicsit is aggaszt minket, hogy esetleg gyermekek munkája járult hozzá a mi telefonunkhoz is, vagy indirekt módon a helyi 
diktátort támogatjuk, tehetünk ellene.  

Először is legyünk kíméletesek az eszközeinkkel és ne vegyünk több telefont, számítógépet a kelleténél, valamint inkább javíttassuk 
meg, ha elromlik. Ezzel nemcsak a lelkiismeretet, hanem a pénztárcát is kíméljük. Az aranyékszerrel is csak csínján - társadalmi 
megfontolásból is, de ha minden kötél szakad, ott van már a fair trade arany! 

Fotó: Phil Moore  

A fair trade, vagy méltányos aranyról bővebben a Kislábnyom hírlevél 24. számában lehet olvasni (Klímbarát termékek rovat). 

Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9n-klorid
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9nsav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9tromsav
http://www.fairgold.org/
http://www.greendependent.org/anyagok/Hirlev24.pdf
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött:  

Antal Orsolya, Szomor Szandra, Vadovics Kristóf, Vásárhelyi Csenge, 

Zólyomi Ágnes 

 

Design: Iconica Bt. 

 

Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28/412-855 

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.greendependent.org 

 

A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon 
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A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani. 
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