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ÖKOLÓGIAI TÚLLÖVÉS NAPJA
Az emberiség túllépte a bolygó természeti erőforrásainak ez évi keretét

Az Ökológiai Túllövés Napja az a nap, amikor kimerítjük a természet éves készletét. Ebben az évben ez augusztus 8-a hétfőre esik, 
még korábbra mint előző évben. Ezen a napon átlépjük a képzeletbeli piros vonalat, elhasználva az összes erőforrást, amit a Föld 
adhat nekünk erre az évre. Ennek az az oka, hogy több szén-dioxidot bocsátunk ki a légkörbe, mint amit az óceánok és az erdők 
el tudnak nyelni, és gyorsabb ütemben halászunk és vágunk ki erdőket, mint amilyen ütemben azok újra tudnának termelődni. 

Annak hogy többet veszünk el a természettől, mint amennyit biztosítani tud számunkra, negatív hatásai vannak. Például gyakoribbak 
a hőségriadók Magyarországon, az egész világon kevesebb a rendelkezésre álló tiszta víz és ehető hal.

Ezért a CEEweb a Biológiai Sokféleségért Egyesület csatlakozott a fenntarthatóságért munkálkodó Global Footprint Network  
#pledgefortheplanet kampányához. Egyéneket és szervezeteket invitálunk, hogy tegyenek egyszerű fogadalmat, rendezzenek például 
egy vegetáriánus vacsorát, csökkentsék a papír hulladékot vagy dolgozzanak otthonról. Ily módon kifejezhetjük elkötelezettségün-
ket a globális karbon lábnyom csökkentéséért. Hiszünk abban, hogy mindannyian képesek vagyunk kis változásokra a mindennapi 
életünkben, ami globális szinten pozitív eredményeket hoz. 

Fogadalmainkra itt és itt található példa. Illetve készítettünk egy kisfilmet is a téma kapcsán. 

“Az egyéni ökológiai lábnyom Magyarország esetében 2,8 globális földhektár. Összehasonlításképp, ez az érték EU-s szinten még magasabb, 
4,8 globális földhektár, a szegényebb országokban viszont sokkal alacsonyabb. Mozambiknak például 0,9 globális földhektár az ökológiai 
lábnyoma. Ezért a fejlődő országoké a felelősség, kevesebb természeti erőforrást használva a fenntartható fejlődésre kell koncentrálnunk.”

(Hajdu Klára, Tanácsadó biodiverzitás politika témában - CEEweb)

CEEweb a Biológiai Sokfélségért civil szervezetek hálózata a Közép-Kelet Európai régióban. 20 éve működik 20 ország-
gal együtt, aktívan dolgozik az energia használatának csökkentéséért, és az ezzel kapcsolatos törvényi változásokért európai 
szinten. Partnerekkel közösen megalakítottuk a Forráscsökkentő Koalíciót (Resource Cap Coalition), és készítettünk egy szak-
mai javaslatot arra nézve, hogy hogyan csökkentsük az energiahasználatot Európában és a ökológiai lábnyomot globális szinten.

A társadalmi méltányosság az egyik kulcsfontosságú eleme az Európai Energia Költségvetési Rendszer javaslatnak. Az erő-
források használatának csökkenése maga után kell hogy vonja a szegénység csökkenését és a zöld gazdaság megerősödését.

Már 6. éve szervezzük a  Green-Go Rövidfilm Versenyt is azzal a céllal, hogy a rövidfilmek növeljék a tudatosságot a speciális problémák 
iránt, és megoldásokat mutassanak számunkra. Szeretnénk inspirálni a társadalom és a környezet felé tudatos egyéneket, hogy te-
gyenek környezetükért.
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