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A Gödöllői klíma-klub testvérklubja:          Fownhope CRAG

  

  

A GreenDependent Egyesület munkatársai Fownhope-ban jártak, ahol részt vehettek a helyi
klíma-klub találkozóján, beszéltek saját gödöllői klíma-klubjukban szerzett tapasztalataikról,
valamint a közös célok elérése érdekében felmerült a két klub szorosabb együttműködésének
gondolata is – testvér-klub formájában!

  

  

Fownhope egy ezer lelket számláló falu Herefordshire-ben, dél-nyugat Angliában. A helyi
klíma-klub, azaz ottani nevén Karbon Kibocsátást Korlátozó Akciócsoport (Carbon Rationing
Action Group vagy CRAG
) 2007 végén alakult a karbon-lábnyomukat csökkenteni kívánó lakosokból. A klubtagok
havonta találkoznak az egyik helyi 
pub-
ban, segítik egymást a lábnyom-csökkentésben, megosztják a karbonszegény életmóddal
kapcsolatos tudást, és a tágabb közösség tudatformálásában is aktívan részt vesznek, például:
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2009-ben a falu lakosságát mozgósítva a CRAG tagjai faültetési akcióba kezdtek: a CRAG
kezdeményezői szerint „A lassan kontrollálhatatlanná váló klímaváltozás valódi veszélyt jelent,
a fák ugyanakkor fontos szén-dioxid megkötők. Faültetési akciónkkal ahhoz a globális
kezdeményezéshez csatlakozunk, amely világméretű kormányzati összefogást sürget a légkör
CO2-szintjének 350 ppm-n való maximálásához (jelenleg egymillió részecskényi levegőből
387,18 a CO 2 a www.co2now.org  alapján). 

  

  

Az elültetett gyümölcs- és diófák a helyi élelmiszertermelést is gazdagítják, és sok szállítást
szükségtelenné tesznek. Tudjuk, hogy globális léptékkel mérve csak nagyon kicsi, de fontos,
hogy kis közösségként is megtegyünk minden tőlünk telhetőt. A fák nem csak szépek, de
javítják a klímaváltozás miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő vadvilág túlélési esélyeit is.” A
CRAG vezetésével a faluban összesen 350 fát ültettek el közterületen, közösségi intézmények
udvarán és a lakosok kertjeiben is.
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2010  a Fownhope-i CRAG csoport tagjai több közösségi rendezvényen is megjelennek, ahol 

    
    -  a CRAG-tag családok poszterek, rövid előadások, beszélgetések keretében bemutatják,
hogy ki mit csinál otthonában az energiafogyasztás és hozzá kapcsolódó CO 2 kibocsátás
csökkentése érdekében;
 
    -  bemutatják a saját tevékenységükről, erőfeszítéseikről készült kisfilmet; és  
    -  a közösség tudatosságát növelő programokat szerveznek: pl. öko-ház tervezési és
rajzolási versenyt iskolásoknak.   

  

  

Az Angliában hálózatként működő CRAG-csoportok olyan közösségek, melynek tagjai
elkötelezték magukat az egyéni és közösségi karbon-lábnyomuk csökkentése mellett. Első
lépésként kitűznek maguknak egy éves kibocsátási szintet vagy “karbon fejadag”-ot (carbon
ration ).
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Ezután egy éven át nyomon követik, feljegyzik a háztartási energiafogyasztásukat, az autó- és
repülőutakat, majd kiszámítják az ehhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátást. Végül, az év
végén, elszámolnak a “karbon adósságukkal” (azaz a kitűzött kibocsátási szintet túllépő
kibocsátással). Vannak olyan csoportok, ahol a célkibocsátáson felüli CO
2
minden kilójáért egy előzetesen megállapított árat fizetnek az adósok a csoport “karbon
alapjába”. Az így összegyűlt pénzt a klubtagok által kijelölt ügyekre fordítják: faültetésre,
szélkerék állítására stb.

  

  

  

További információk a Fownhope-i klubról: www.350trees.org.uk

  

www.fownhope.org.uk

  

CRAG mozgalomról: www.carbonrationing.org.uk
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