MÁSFÉLFOKOS ÉLETMÓD

KIK VAGYUNK

Mindennapi életünk szinte minden egyes
cselekedete karbon-lábnyomot hagy
maga után, ami hozzájárul a globális
felmelegedéshez.
Az otthonunk fűtése, az étkezés, az
utazásaink. A 1,5°C-os cél elérése
érdekében változtatni kell
életmódunkon. Ugyanakkor minden
életmódbeli választásunkat
rendszerszintű tényezők határozzák
meg, mint például a kínálati oldal
logikája, a piaci struktúrák, a termelés, a
reklámok és a társadalmi normák.
A 1,5°C-os cél eléréséhez nemcsak az
életmódunkat kell megváltoztatnunk,
hanem az azt meghatározó
struktúrákat is.

Az EU Másfélfokos életmód projekt kutatói
csapata tíz partnerszervezetből áll:
egyetemek, kutatóintézetek és non-profit
szervezetek Németországból,
Magyarországról, Finnországból,
Hollandiából, Lettországból,
Spanyolországból és Svédországból.
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EU1.5Lifestyles
company/eu-1-5-lifestyles
1pt5lifestyles
www.onepointfivelifestyles.eu
info@onepointfivelifestyles.eu
A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási
és innovációs programja támogatásával jött létre,
a 101003880. számú támogatási szerződés révén.

HOGY AZ EMBEREKNEK ÉS A BOLYGÓNAK
IS JÓ ÉLETE LEHESSEN
www.onepointfivelifestyles.eu

MIÉRT 1,5°

A PROJEKT CÉLJA

A 2015-ös Párizsi Megállapodásban
a világ vezetői elkötelezték magukat
amellett, hogy a globális
átlaghőmérséklet emelkedését 2°C-ra,
ideális esetben 1,5°C-ra korlátozzák.
Ennél nagyobb mértékű emelkedés
klímavészhelyzetet eredményezne, ami
kiszámíthatatlan következményekkel
járna.
A felmelegedés minden töredék foka
nagy hatással van minden földi életre,
gyakoribb és súlyosabb szélsőséges
időjárási jelenségeket okoz, például
hőhullámokat, erdőtüzeket, áradásokat,
aszályokat, és alapjában véve
veszélyezteti a jövőnket.
A biztonságos élet érdekében a Földön,
a 1,5°C-os cél elérését kell elsőszámú
feladatunkká tennünk.
Globális átlaghőmérséklet
emelkedés 2100-ra
Iparosodás
előtti
alapállapot
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Az MSC 2021 alapján
www.msci.com/documents/1296102/24052645/paris-agreement-global-progress.pdf

Célunk előmozdítani a másfélfokos
életmód elterjedését és segíteni a
1,5°C-os cél által megkövetelt
átalakulásokat.

MUNKAPROGRAM
WP4 Háztartási szintű
visszacsapó hatások és egyéb
kockázatok
±
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CÉLKITŰZÉSEK
1

Az életmódváltás éghajlatra és az
egészségre kifejtett hatásainak
számszerűsítése

2 Alacsony karbon-lábnyomú
változtatási stratégiák kvalitatív
elemzése háztartások számára
3

A fenntartható életmódváltás
rendszerszintű korlátainak és
akadályainak elemzése

4 Az életmódváltoztatások lehetséges
kockázatainak felmérése a
háztartások szintjén

°
5

Az életmódváltoztatások gazdasági
és jóléti rendszerekre gyakorolt
hatásának felmérése

6

Kommunikáció és együttmőködés a
különböző szereplőkkel a
másfélfokos életmód kialakítását
célzó transzformativ megközelítések
elfogadása érdekében

WP1 Az életmód
karbon-lábnyomok
kvantitatív elemzése

WP2 Transzformatív
stratégiák háztartások
részére
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WP3 A másfélfokos
életmód rendszerszintű
korlátai és előmozdítói

WP5 A gazdasági és jóléti
rendszereket érintő kockázatok

WP6 Kommunikáció & tájékoztatás
Politikai döntéshozók/
Érintettek:
° szakpolitikai javaslatok
° kommunikációs stratégiák
° gyakorlati eszközök

Egyének/Háztartások: Tudomány:
° bevonás & oktatás
° együttműködés
° gyakorlati eszközök
& terjesztés

Cél: a másfélfokos életmód elterjedése

