Ekorada na tento měsíc: Šťastné a šetrné!
Ve snaze potěšit své blízké se často stavíme do fronty na zboží, o které bychom jindy ani pohledem
nezavadili. S každým nákupem nepotřebného výrobku tak dáváme jasný signál pro vznik dalších…
Každý výrobek při svém vzniku spotřebovává energii a přírodní zdroje surovin, kterých na planetě
poměrně rychle ubývá. Další energii a suroviny spotřebuje obal, doprava a distribuce. Připočítejme, že
elektrické spotřebiče po celý svůj život spotřebovávají elektřinu. Tím to však nekončí. Jednou výrobek
doslouží, stane se odpadem, který se bude převážet, skladovat, spalovat či recyklovat a k tomu všemu je
potřeba další energie atd. Stálo to všechno za to?


Nenakupujte zboží, které pro vás či vaše blízké nemá zřetelný význam. Ušetříte tak nejen svoji
peněženku, ale i cenné přírodní zdroje a kdo ví, co ještě dalšího...



Dávejte přednost výrobkům, s nimiž souvisí minimální množství spotřeby energie a surovin a také
odpadu a toxických látek.



Když si nejste jistí, darujte raději poukaz, aby si dotyčný mohl dárek vybrat sám. A nemusí to být
věc. Proč nedarovat lístky do divadla, výlet, či jiný zážitek?



Nezapomínejte, že obaly dárků, vánoční stromky, přidušení kapři v kádích i nechtěné dárky, které
sami dostaneme, nabízí příležitost pro váš dobrý skutek a ekologicky příznivé jednání. Šetrnější
alternativa vždycky existuje.



Opravdu „darovat“, je velká věc. Nezapomínejme, že s námi žije mimo rodinné příslušníky mnoho
lidí, kteří zažívají skutečnou nouzi, a rovněž různé charitativní organizace či projekty na záchranu
přírodních a kulturních hodnot uvítají vaši pomoc nebo peněžní dar.



Pro inspiraci, jak prožít Vánoce s lepším pocitem, eticky i ekologicky šetrně se můžete podívat
např. na http://www.ekovanoce.cz, https://www.skutecnydarek.cz, https://www.nazeleno.cz/tipypro-ekologicky-setrnejsi-vanoce.aspx.

Doba lovců a sběračů už minula, nehoňte se. Pokud se nepodřídíte strategii
obchodníků a rozhodnete se Vánoce strávit po svém a ekologicky šetrně,


prožijete Vánoce v poklidu a budete mít více času na sebe i své blízké,



uděláte radost sobě i jiným z nového typu zážitků a zkušeností,



pomůžete zachránit spoustu surovin a energie a zmírníte dopady na vaše
životní prostředí.

Tak Šťastné a šetrné!
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