NE BOM LETEL

VSAJ ENO LETO.
ŽE VEČ TISOČ NAS JE.

PRIDRUŽI SE NAM!

FACEBOOK-SQUARE Camera-retro TWITTER-SQUARE #LetoBrezLeta
www.letobrezleta.si

NAHAJAMO SE SREDI HUDE PODNEBNE KRIZE,
VENDAR NAS VEČINA ŠE NAPREJ ŽIVI SVOJA
ŽIVLJENJA KOT OBIČAJNO. TEGA PA NE POČNEMO
ZATO, KER BI NAM BILO VSEENO, TEMVEČ ZATO,
KER LJUDJE V VEČJIH SKUPINAH VELIKOKRAT

POSNEMAMO VEDENJE OSTALIH V SKUPINI.

DOBRA STRAN TEGA JE, DA SE OB SPREJETJU
DOLOČENEGA UKREPA S STRANI VEČIH
POSAMEZNIKOV SPREMEMBE LAHKO
ZGODIJO RELATIVNO HITRO.

KAKO BI SE ODZVAL, ČE BI

SE VSI OKOLI TEBE ODLOČILI,
DA SE ODPOVEDO LETENJU
ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB?
Kampanja Leto brez leta 2020 predstavlja
način, s katerim lahko vsi skupaj
prevzamemo odgovornost in tako znižamo
emisije letalskega prometa. S podpisom
zaobljube se obvežemo, da vsaj eno leto ne
bomo leteli in bomo zatorej – ostali na tleh.
Nahajamo se sredi najhujše podnebne krize
v zgodovini človeštva. V naslednjem
desetletju bomo morali znižati globalne
emisije toplogrednih plinov vsaj za polovico
– če želimo imeti možnost omejitve
globalnega segrevanja na za nas obvladljivi
ravni.
Zgolj en povratni let lahko porabi naš
celoletni proračun za izpuste CO2 – in ne
pusti prostora za stvari, brez katerih ne
moremo živeti (kamor spadajo na primer
hrana in stanovanje). Letni proračun je
največja količina emisij CO2, ki jih lahko
posameznik še povzroči, če želimo globalno
segrevanje omejiti med 1.5 in 2°C do leta
2100 in se tako izogniti najhujšim
posledicam podnebnih sprememb.

Izogibanje
letenju
je
eden
izmed
najučinkovitejših načinov, s katerim lahko kot
posamezniki znižamo svoj ogljični odtis. Če se
za to odločimo v večjem številu, bo učinek
seveda precej večji. Našim odločevalcem bomo
tako poslali jasno sporočilo o tem, da smo
mnogi izmed nas pripravljeni spremeniti svoj
življenjski slog in da sedaj čakamo na njihovo
podporo, ker lahko le skupaj preprečimo
podnebni zlom.
Pridruži se nam že danes tako, da se udeležiš FB
dogodka Leto brez leta 2020. Deli ga in povabi
nanj vse svoje prijatelje. Prijaviš se lahko tudi
preko naše spletne strani: www.letobrezleta.si.
Najdeš pa nas lahko tudi na Instagramu in na
Twitterju
pod
@LetoBrezLeta ter pod
ključnikom #letobrezleta.
Kampanja Leto brez leta se izvaja v več
državah po vsem svetu – gre torej za gibanje
globalnih razsežnosti.

Postani del tega tudi ti!

