
Aksiyon Kartları
Araba kullanımı

Benzinin bir litresi atmosfere 2.35 kg
CO2E katıyor (ABD ölçüleriyle galon
başına 18,8 lbs). 
(Bir CO2E molekülü ekle) 

 

Ağaç kesimleri
Ağaçlar fotosentez sırasında
atmosferden CO2E alıyor. Daha az
ağaç, daha fazla CO2E'nın salımı
anlamına geliyor. 
(Dört CO2E molekülü ekle) 

Daha fazla araba kullanımı
1908 yılında Ford, Model T
otomobilini geliştirdi. 1908 ve
1928 yılları arasında 15 milyon
otomobil satıldı. Bugün dünya
çapında tahmini 1 milyar
otomobil kullanılıyor. 
(İki CO2E molekülü ekle) 

 
Elektrik için fosil yakıtlar kullanılıyor
 Karbondioksit salımının %50'si
elektrikten ve ısı üretiminden
kaynaklanıyor 
(Beş CO2E molekülü ekle)

 1000 kişi enerji tasarruflu 
ampule geçiyor
Aydınlatma tüm CO2E salımının
%19'unu oluşturuyor. Tasarruflu
ampüller enerji tüketiminin %80'ini
kurtarabilir. 1000 kişide, bu yaklaşık
2000 ton karbondioksit salımının
engellenmesi demek. 
(Bir CO2E molekülü çıkar.) 

 

200 kişi organize olup bir enerji 
santralinin kömürden yenilenebilir 
enerji kaynağına geçmesini sağlıyor
Ortalama 500 megavatlık bir enerji
santrali 10.000 megavat ton sülfür
dioksit, 10.000 nitrojen oksit ve 3 milyon
tondan fazla karbondioksit üretir.
Yenilenebilir enerjiye geçmek bunların
tümünü engelliyor. 
(Üç CO2E molekülü çıkar.) 

 
Bisiklet kullanımı artıyor
Bisiklet sürmek ulaşımın en enerji
tasarruflu yöntemi ve aynı zamanda
eğlenceli! Bir araştırma, büyük bir
Amerikan şehrinde bisiklet kullanan
çeyrek milyon insanın, arabaların 47.000
ton karbondioksit salımı yapmasını
engellediğini gösteriyor. 
(Bir CO2E molekülü çıkar.) 

 

Hükümetlere, fosil yakıt şirketlerini
yasaklamaları yönünde çağrılar
artıyor
Uzun soluklu bir kampanya, 
hükümetlerin, daha fazla petrol, gaz ve kömür
çıkarmayı yasadışı hale getirmesini sağlıyor. Bu
sayede milyarlarca ton karbondioksitin havaya
karışması engellenebilir. 
(Beş CO2E molekülü çıkar.)

 

Enerji tasarrufu teknolojiler 
geliştiriliyor
İlk çatı üzeri güneş enerjisi panelinin 
kurulumu 1883 yılında yapıldı. Bu 
teknolojiye sahibiz ancak elektrik sistemimizde hızlı
değişimler yapabilmek için gereken siyasi irade yok.
Fosil yakıtı şirketleri, karar alıcılar üzerinde baskı
kuruyor. Bunun sonucunda da küresel enerjinin
henüz küçük bir bölümü güneşten elde ediliyor. 
(Bir CO2E molekülü çıkar.)

 

Bankalar fosil yakıtı 
şirketlerine verilen 
desteği durduruyor ve
yenilenebilir enerjiye 
yatırım yapıyor
Bir başka büyük kampanya fosil yakıt
şirketlerinin hesaplarını değiştiriyor: artık
atmosfere daha fazla CO2E salmak para
kazandırmıyor. (Beş CO2E molekülü çıkar.)

 


