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Mesta bodo kmalu
neodvisna od fosilnih goriv
  Po mnenju mednarodnega možganskega
trusta se lahko v mestih izpusti CO2 v dveh
desetletjih zmanjšajo za 90 %, in sicer brez
novih tehnoloških izumov.
Liv Raahauge Frederiksen

S

tare, vegaste stavbe se naslanjajo druga na drugo
in nagibajo pod različnimi koti. Nebotičniki se
dvigajo tako visoko, da skoraj izginejo v oblakih. Svetloba iz neštetih oken sije kot zvezde na temnem
večernem nebu. Mesta po svetu so primerljiva s srci. Tako
so živahna, da lahko čutimo njihov utrip.
Danes živi v mestih 55 % svetovnega prebivalstva, po
pričakovanjih Organizacije združenih narodov pa se bo ta
delež do leta 2050 povečal na 70 %. Vse to ni brez posledic
za okolje, saj so mesta vir dveh tretjin svetovnih izpustov
ogljikovega dioksida. Hkrati so prav mesta tista, kjer je veliko
možnosti za zmanjšanje teh izpustov.

Prihodnost brez fosilnih goriv

»Tehnologije že imamo, zato se lahko mesta razmeroma enostavno in hitro skoraj povsem otresejo odvisnosti od fosilnih goriv,« pravi profesor Henrik Madsen,
vodja oddelka za matematiko in računalništvo Tehniške
univerze na Danskem in vodja raziskovalnega projekta
CITIES, v okviru katerega preučujejo možnosti za delovanje mest brez fosilnih goriv - torej mest, ki fosilnih goriv
ne uporabljajo za proizvodnjo elektrike, prevoz,
Mesta igrajo
ogrevanje ali drugo.
ključno vlogo pri
Pri mednarodni po- zelenem prehodu
budi Koalicija za urbane
v družbo brez
prehode (Coalition for
Urban Transitions) ocen- fosilnih goriv.
jujejo, da se lahko izpuHenrik Madsen, vodja
oddelka za matematiko
sti toplogrednih plinov
in računalništvo Tehniške
univerze na Danskem
v mestih do leta 2050

“

rak, voda in podnebje
so osnova za življenje
na našem planetu. V
prizadevanju, da bi zagotovili
blaginjo za vse in da ne bi bil
nihče puščen ob strani, ljudje
uporabljamo vsa mogoča
znanja in veščine. Pridobili
smo mnogo izkušenj o tem,
kako vplivamo na zrak, vodo
in podnebje ter kako te spremembe vplivajo na nas.
Sodelovanje, vključevanje
in spoštovanje so ključne
besede uspešnega izvajanja
ukrepov za preprečevanje
in zmanjševanje vplivov na
nas. Ljudje zmoremo veliko,
skupaj pa zmoremo še več.
Imamo tudi znanje.
Predsedovanje Svetu
Evropske unije je primer
odgovornega upravljanja
skupnosti pol milijarde ljudi.
Vrednote človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine
prava in človekovih pravic
predpostavljajo sodelovanje
za skupno dobro. Vsak med
nami lahko kaj prispeva.

zmanjšajo za 90 % – in to izključno z uporabo obstoječih
tehnologij. To bi svet za skoraj 60 % približalo izpolnitvi cilja Pariškega sporazuma, po katerem se globalna
povprečna temperatura ne sme dvigniti za več kot dve
stopinji Celzija.
»V zadnjih letih se vse več mest trudi, da bi ubrala bolj
trajnostno pot brez fosilnih goriv,« pravi Henrik Madsen.
V mestu Shenzhen na Kitajskem so denimo zmanjšali
onesnaženost zraka in izpuste ogljikovega dioksida z
vzpostavitvijo prvega povsem električnega avtobusnega
voznega parka na svetu s 16.000 avtobusi. Podobno pot je
ubralo tudi mesto Burlington v zvezni državi Vermont v
ZDA, kjer je danes vsa elektrika, s katero mesto oskrbuje
svoje prebivalce, pridobljena iz obnovljivih virov energije. Hkrati se je po zadnjih podatkih število mest, ki si
postavljajo cilje glede obnovljivih virov energije, v obdobju 2010–2019 povzpelo s 100 na 671 in se je torej več
kot podvojilo.
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Nadaljevanje s prve strani

Pet korakov k življenju brez fosilnih goriv
Mesta imajo ključno vlogo pri zelenem prehodu, pravi profesor Henrik Madsen,
vodja raziskovalnega projekta, usmerjenega v iskanje načinov, kako bi se
svetovna mesta otresla odvisnosti od fosilnih goriv. Spodaj je predstavljenih
njegovih pet predlogov za začetek:

Najpomembnejši korak v
prizadevanju mest za zmanjšanje
rabe fosilnih goriv bi bila sprememba
obdavčitve električne energije, tako
da bi zelena elektrika postala cenejša,
črna pa dražja. Višji davki na energijo,
ki povzroča izpuste CO2, bi potrošnike
spodbudili k izbiri obnovljivih virov
energije, s čimer bi prispevali k
zmanjšanju izpustov CO2.
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Skrbnejši nadzor porabe
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Več vetra in sonca

Vse je treba pametno načrtovati, da se poraba
energije samodejno prilagaja oskrbi – da je torej
največja takrat, ko je v omrežju zelena elektrika in so
izpusti CO2 najmanjši. Ljudje bi recimo lahko uporabljali
pralne stroje le ob takšnih »zelenih urah«. Tehnologije že
obstajajo, a primanjkuje spodbud tako za potrošnike kot
za proizvajalce – to bo mogoče, ko bo storjen prvi korak.

Elektrika, pridobljena iz sončne in vetrne
energije, je zdaj na splošno cenejša kot
tista, pridobljena iz fosilnih goriv. Toda svet mora
v prihodnosti proizvesti še več zelene energije. Za
pridobivanje energije bi morali uporabiti odpadno
vodo iz čistilnih naprav in sončne celice na strehah
stavb, imeti pa bi morali tudi več vetrnih elektrarn ter
energetskih otokov.
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Ukrepi za pospešitev prehoda
v okolju prijaznejši promet

Tehnologije za prevoz brez fosilnih goriv že
obstajajo, vendar njihova uporaba še ni dovolj množična.
To se bo zgodilo le, če bodo politiki drugače obdavčili
energijo, tako da bo raba zelene elektrika nagrajena, črne pa
kaznovana. V tem primeru bi lahko skoraj povsem odpravili
izpuste CO2 iz mestnega prometa v zgolj štirih do petih letih.
Medtem pa lahko mesta sama poskrbijo za okolju prijaznejši
promet – recimo z izboljšanjem kolesarskih poti in javnega
prevoza ter ureditvijo zelenih območij v mestih.
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Temeljita prenova
starih stavb

Stare slabo izolirane stavbe v
mestih po vsem svetu je treba prenoviti in
izboljšati njihovo energetsko učinkovitost
– denimo s toplotno izolacijo, zamenjavo
oken ali povečano oskrbo z energijo,
pridobljeno iz obnovljivih virov.

Družine v Kiguhu končno do pitne vode

Nič več dolgih poti po vodo

»300 družin iz kraja Kiguhu v Burundiju ima že tri leta dostop do neoporečne
pitne vode. Prej so ti ljudje zajemali vodo
iz izvira skupaj z živalmi, zaradi česar so
pogosto zbolevali za črevesnimi boleznimi. Ko je bil zajezen izvir in zgrajen
vodnjak, se je zelo hitro zmanjšala pojavnost teh bolezni pri ljudeh,« je povedala
slovenska misijonarka sestra Bogdana
Kavčič. V sodelovanju z njo je na prošnjo lokalnega prebivalstva Slovenska
karitas preko akcije Za srce Afrike v letu
2017 podprla gradnjo tega 10.000-litrskega vodnjaka. Pri gradnji je pomagalo
50 domačinov, ki so s tem dobili priložnost za delo, zaslužek ter možnost za lažje
preživetje družin. Eden od staršev, ki hodi
vsak dan k vodnjaku po vodo, je dejal: »To
je nekaj velikega za naš kraj, kar so nam
dali dobrotniki iz Slovenije. Hvala.«
več: www.karitas.si

»Ta voda je neizmerna dragocenost
za kraj, ker daje življenje tolikim. Prej
so ženske iz več kilometrov oddaljenega izvira prinašale vodo na glavi v 25litrskih posodah, kar je bilo zelo težko
delo in je uničevalo njihovo zdravje.
Ženske so vesele, da je zdaj tega težaškega dela konec. Hvala Sloveniji za
vso pomoč. Ljudje tukaj tega ne bodo
nikoli pozabili. Vedno boste navzoči
med nami,« so besede slovenske misijonarke sestre Bogdane Kavčič, ki je vodila
izgradnjo dveh vodnjakov z vrtino do
podtalnice v kraju Safa v Srednjeafriški
republiki. En vodnjak oskrbuje s pitno
vodo zdravstveni center in vrtec na
misijonu, drugi pa je namenjen lokalnemu prebivalstvu. Projekt je podprla
Slovenska karitas preko akcije Za srce
Afrike. več: www.karitas.si

Vir: profesor Henrik Madsen, vodja
oddelka za matematiko in računalništvo
Tehniške univerze na Danskem in
vodja raziskovalnega projekta CITIES.
Ilustracija: Josephine Jensen
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Zelena energija
naj bo cenejša
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Torbice za nov začetek
»Bila sem ena izmed redkih, prišla sem
na seminar o šivanju za osebe s posebnimi
potrebami, ki ga je organizirala ADRA BiH.
Nisem imela velikih pričakovanj, saj pri nas
ženske s statusom invalidnosti nimamo
veliko priložnosti za delo. To je bilo pred petimi leti. Zdaj sem zaposlena za polovičen
delovni čas, zaslužim svoj denar in hkrati
skrbim tudi za okolje. Izdelki, ki jih izdelujemo, so
namreč predelani iz rabljenih oblačil in tekstila. Izdelujemo predvsem torbice
iz jeansa, novoletne čestitke in druge izdelke iz recikliranega materiala,« je povedala
39-letna Ilijana iz Banja Luke v Bosni in Hercegovini, kjer je stopnja brezposelnosti
med ženskami med najvišjimi na območju Balkana (leto 2021 – 19 %). Skupaj s težje
zaposljivimi ženskami dela pod okriljem ADRA BiH v socialnem podjetju Divas, ki
ga redno podpira tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija. več: www.adra.si

Slovenija na 9. mestu
pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja
Na področju trajnostnega razvoja je
Slovenija v zadnjem letu rezultate izboljšala in se z 12. povzpela na 9. mesto med
165 državami.
To kaže letošnje
poročilo o doseganju
ciljev trajnostnega
razvoja Agende 2030,
ki so ga izdali združenje SDSN (Sustainable
Development Solutions
Network), fundacija Bertelsmann in univerza Cambridge.
Slovenija najboljše rezultate dosega
pri odpravi ekstremnih oblik revščine,
zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter krepitvi miru, pravičnosti in institucij.
Na lestvici so se pred nas uvrstile
Finska, Švedska, Danska, Nemčija,
Belgija, Avstrija, Norveška in Francija. Po
ocenah Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mora Slovenija
premagati še nekaj izzivov, vsekakor pa
nas veseli dejstvo, da smo bolje ocenjeni
kot na primer Švica (16. mesto), Italija
(26. mesto), ZDA (32. mesto), Avstralija
(35. mesto) ali Luksemburg (42. mesto).
več www.sloga-platform.org

Evropska unija je najbolj
napredovala pri
uresničevanju miru in
pravičnosti
Evropska unija je v zadnjih petih
letih najbolj napredovala pri splošnem
doseganju 16. cilja trajnostnega razvoja
»mir, pravičnost in močne institucije«.
Pomemben napredek je bil dosežen tudi
pri zmanjševanju revščine in socialne
izključenosti (1. cilj) ter pri izboljšanju
zdravstvenega stanja v EU (3. cilj), je
pokazalo statistično poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja v Evropski uniji
(EU), ki ga je junija izdal Eurostat.
Na splošno je EU na podlagi kazalnikov, izbranih za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja v EU, v zadnjih petih
letih napredovala pri doseganju večine
ciljev. Napredek pri nekaterih ciljih je
bil hitrejši kot pri drugih.
več www.sloga-platform.org
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Alternativne gredice v Ugandi

V Ljubljani delujejo Koritarji

Shakirah (29) je samohranilka s štirimi otroki, begunka iz Burundija, ki
živi v kraju Ndejje v Ugandi. Družino
preživlja s prodajo afriških oblačil
»bitengi«. V času krize ne zasluži skoraj ničesar več, saj ljudje nimajo niti
za hrano, kaj šele za oblačila. Ko jim
je bilo najteže, je pošiljala otroke igrat
k prijateljem v času kosila in upala,
da jim bodo dali kaj hrane. Vendar je
hrane primanjkovalo povsod. Shakirah
se je vključila v projekt Več hrane in
enakosti, manj kriz, in tako pridobila
znanje in material za vzpostavitev
alternativnih gredic. Z otroki skupaj
skrbijo za gredice v skladu z znanjem
o sajenju, zalivanju, gnojenju, škodljivcih ipd., ki so ga pridobili na usposabljanju. Zelenjava, ki jo pridelajo (jajčevci, čebula, špinača, korenje ipd.), je
pomemben dodatek njihovi borni prehrani. več: www.forumfer.org

Namen skupine Koritarji je vzgajanje jedilnih rastlin (med njimi tudi medonosnih,
ki služijo opraševalcem), da prebivalcem mesta omogočijo dostop do kakovostne
in cenovno dostopne hrane. »Projektu Premišljeno v prihodnost v okviru OurFood.
OurFuture sem se pridružila, ker sem želela pridobiti izkušnje pri udejanjanju idej
na področju varstva okolja. Prišli smo na idejo, da bi ustvarili Koritarje – skupino, ki
bo skrbela za ozelenjevanje ljubljanskih korit in k temu spodbudila še druge. Najprej
smo priskrbeli korita za tržnico Moste, z veseljem so nam na pomoč priskočili drugi
občani, člani mladinskih centrov in naši prijatelji. Tukaj pa se naša zgodba šele začne,
saj imamo namen prebuditi vsa ljubljanska pozabljena korita,« je pojasnila Samanta
Pahole, okoljevarstvenica in urednica družbenih omrežij. več: www.focus.si

Neoporečna pitna voda je človekova pravica
»Sem Mohammad, socialni delavec na eni izmed osnovnih šol v Kairu v Egiptu.
V Egiptu se vedno bolj soočamo s pomanjkanjem pitne vode in vode za namakanje.
Edini vir vode je reka Nil, ki pa je vse bolj onesnažena, ob njej ljudje odlagajo smeti,
veliko vode iz reke se izgubi zaradi slabih namakalnih sistemov itd. Delavnice v
okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah na naši šoli so
bile odlična priložnost, da se o pomenu in pravici do neoporečne vode pogovorimo
tudi z učenci in učenkami. Ko smo govorili o pravici do življenja, rasti, razvoja ter
zadostne in zdrave prehrane, sem otroke opozarjal na pomen vode za zdravje in preživetje, ko smo govorili o pravici do zdravstvene oskrbe sem spet omenil vodo, ki je
ključnega pomena za ohranjanje osebne higiene in preprečevanje bolezni. Ko smo
govorili o otrocih beguncih, sem omenil, da mora veliko otrok zapustiti domove zaradi
podnebnih sprememb in pomanjkanja vode ter da veliko otrok, predvsem deklic, ne
hodi v šolo, ker morajo od daleč nositi vodo. Z otroki smo se strinjali, da moramo z
vodo ravnati skrbno in jo ohranjati neoporečno za nas v Egiptu in drugje po svetu.«
več: www.zavod-krog.si
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Izboljšanje kakovosti zraka
v največjih mestih na svetu

Svet v številkah
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večjih svetovnih mest zdaj
sledi Pariškemu sporazumu
Vir: C40

1–5 °C

je poleti hladilni učinek sence
v mestih z veliko drevesi
Vir: EPA
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  V mnogih mestih po svetu
je zrak že dolgo nevarno
onesnažen. A po zaslugi novih
pobud je onesnaževanja
marsikje vse manj.
Line Marie Sommer
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vtomobili, stroji in kurišča še
vedno oddajajo v ozračje škodljive pline, vendar se kakovost
zraka v številnih večjih mestih polagoma
izboljšuje.
»Na splošno postaja zrak v velikih mestih čistejši. Onesnaževanju zraka posveča politika vse več pozornosti, saj čedalje
več ljudi čuti njegove posledice in nikakršnih dvomov ni, da močno obremenjuje
zdravstvene sisteme. Zato se je več mest
začelo spopadati s temi težavami,« pojasnjuje Teis Nørgaard Mikkelsen, izredna
profesorica na oddelku za okoljski inženiring Tehniške univerze na Danskem.
V Londonu so denimo uvedli enega
najstrožjih režimov okoljskih con na

svetu. To je znatno zmanjšalo onesnaženje zraka. Po zaslugi številnih kolesarskih stez in električnih taksijev ter obdavčitve vozil, ki onesnažujejo okolje, se je
število prebivalcev, ki živijo na območjih
z močno onesnaženim zrakom, zmanjšalo
kar za 94 %.

Lokalni veter v hrbet

Hkrati izsledki raziskav kažejo, da se je
onesnaženost zraka v kitajskih mestih med
letoma 2013 in 2017 v povprečju zmanjšala za 33 %. To je posledica bolj zelenega
prometa in zamenjave premoga za čistejše vire energije v nekaterih elektrarnah
blizu mest. Razmere so se zlasti izboljšale
v Pekingu. Pred nekaj leti je imel najbolj
onesnažen zrak med vsemi mesti na svetu,
danes pa je na osmem mestu.
V New Delhiju, kjer imajo trenutno
najbolj onesnažen zrak na svetu, se bo
kakovost zraka do leta 2025 izboljšala za
tretjino. Tako kot na Kitajskem bodo to
dosegli z bolj zelenim prometom in za-

ZRAČITI ALI NE ZRAČITI
Avtomobili in tovarne največ prispevajo
k onesnaženju zraka v Šanghaju.
Foto: Ralf Leineweber

prtjem nekaterih elektrarn, pa tudi s pomočjo kmetov, ki jih prepričujejo, da ne
bi več požigali polj po spravilu pridelka.
Tudi druga mesta v deseterici z najbolj
onesnaženim zrakom na svetu, npr. Ulan
Bator, Katmandu in Dubaj, nameravajo
zmanjšati onesnaženost zraka.
Pomembno je, da se borimo proti onesnaževanju zraka, saj gre za nevidnega
morilca, ki po svetu vsako leto povzroči
smrt okoli 8,7 milijona ljudi.
»Mesta jemljejo onesnaževanje zraka
resneje kot državne inštitucije, kar velja
tudi za Dansko. Ljudje na lastni koži čutijo
njegove posledice, zato lokalno prebivalstvo
bolj podpira prizadevanja za izboljšanje
kakovosti zraka. Prihaja do premikov, čeprav je napredek prepočasen. Navdaja me
upanje,« pravi Teis Nørgaard Mikkelsen.

Liv Raahauge Frederiksen
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raditelji se včasih niso obremenjevali z vplivom stavb na podnebje. A čeprav nove stavbe gradijo z mislijo na energetsko učinkovitost
in podnebne rešitve, novogradnja ni edina
rešitev. Velik energetski prihranek lahko
dosežemo tudi s sanacijo razpok, zamenjavo oken in ponovno izolacijo starih stavb.
Po mnenju skupine Rambøll je obnova
obstoječih stavb ugodnejša za podnebje,
saj se pri obnovi sprosti v ozračje 45–55 %
manj CO2 kot pri rušenju starih in gradnji
novih stavb enake velikosti.

Številna mesta po svetu so spoznala
prednosti prenove. V Londonu, kjer so stavbe vir 77 % vseh mestnih izpustov CO2, so
v okviru projekta RE: NEW izboljšali energetsko učinkovitost več kot 130.000 stanovanj in mestu prihranili približno 46.000
ton izpustov ogljikovega dioksida letno.
V Torontu v Kanadi so leta 2014 začeli
izvajati načrt prenove vseh obstoječih
mestnih stavb do leta 2050. V Južni Koreji
pa bo več sto tisoč javnih najemnih stanovanj in približno 1.500 ustanov okolju prijaznejših in energetsko učinkovitejših po
prenovi izolacije in uvedbi oskrbe z obnovljivo energijo.
Po izsledkih raziskave, ki jo je izvedla
Koalicija za urbane prehode (Coalition for
Urban Transitions), lahko izboljšana energetska učinkovitost v stanovanjskih stavbah
do leta 2050 zmanjša svetovne izpuste CO2
v mestih za skoraj tretjino, tovrstno izbolj-

Vir: The Guardian

140 %

za toliko se je povečala globalna
prodaja električnih avtomobilov
v prvem četrtletju leta 2021
v primerjavi z lanskim letom
Vir: IEA

Najboljše novice iz sveta so
neodvisna publikacija, ki temelji
na konstruktivnem novinarstvu in
kampanjah. Pišemo o napredku in
rešitvah za svetovne izzive.
Naše delo temelji na ciljih
trajnostnega razvoja, ki vključujejo
odpravo skrajne revščine,
zmanjšanje globalnih neenakosti in
boj proti podnebnim spremembam.

Obnova starih stavb lahko
pripomore k skrbi za okolje
  Novo ni vedno najboljše.
Stare razvaline lahko
obnovimo v okolju prijazne
gradove in tako prihranimo
veliko CO₂, ki bi se sprostil ob
rušenju in novogradnji.

vrst gospodinjskih odpadkov
razvrščajo in reciklirajo v mestu
Kamikatsu na Japonskem

Prepričani smo, da je poglobljeno
znanje vir upanja in da upanje
motivira ljudi k ukrepanju.
Več lahko preberete na
verdensbedstenyheder.dk
in www.sloga-platform.org.

Uredništvo danske izdaje:

UČINKOVITA ENERGIJA
V Londonu so se lotili izvedbe smelo
zastavljenih podnebnih projektov.
Foto: Kevin Grieve

šanje pa je eden najhitrejših in stroškovno
najučinkovitejših načinov, da to storimo,
piše v analizi organizacije New Climate
Institute. Prenova stavb ne koristi le podnebju, ampak tudi izboljšuje kakovost zraka
in zdravje prebivalstva ter lahko pomaga
ustvariti 5,4 milijona delovnih mest v mestih po vsem svetu.
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Izdala: SLOGA, Platforma nevladnih
organizacij za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč. Slovenska inačica je
nastala v sklopu projekta Predsedovanja EU,
ki ga financira Evropska unija in sofinancirata
ministrstvi za javno upravo in zunanje
zadeve RS. Časopis izraža mnenja avtorjev
in ne predstavlja uradnega stališča Vlade
Republike Slovenije in/ali EU.
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