HOE GROOT IS HET STUKJE AARDE DAT JIJ NODIG HEBT?
Er leven momenteel ruim 7 miljard mensen op Aarde en dat aantal groeit elke
dag met circa 200.000. Schattingen lopen uiteen, maar in 2050 leven er
waarschijnlijk circa 10 miljard mensen op Aarde. Elk mens heeft een stukje Aarde
nodig om van te leven. Met z’n allen kunnen we maar 1 Aarde delen, dat is dus
een echt wereldomvattend vraagstuk. Hoe verdelen we de Aarde rechtvaardig?
De Aarde is één ecosysteem en de leefstijl van de mens heeft daar grote impact
op (vooral wij westerse mensen). Die impact vindt grotendeels plaats buiten ons
zicht en hij is veel groter dan we denken. We noemen dat de verborgen impact
(net als een ijsberg waarvan je alleen het kleine puntje ziet dat boven het water
uitkomt). Babette Porcelijn heeft hier een heel informatief en makkelijk leesbaar
boek over geschreven: De verborgen impact. Te leen bij bibliotheken in de regio.
Ben je benieuwd hoeveel Aarde jij nodig hebt met je leefstijl? Maak dan een
online scan van je ecologische voetafdruk. Zo krijg je inzicht in jouw impact en
kun je gericht aan de slag gaan als je je impact wilt verkleinen.
De leefstijl van vooral de westerse mens is sterk in onbalans met de draagkracht
van de Aarde. Met onze leefstijl in Nederland hebben we bijna 4 Aardes nodig.
En er is er toch echt maar één. Tezamen met de groei van de wereldbevolking is
dat een steeds groter wordend probleem en absoluut niet houdbaar. Verandering
is daarom hard nodig en iedereen kan een steentje bijdragen. In Zwijndrecht zijn
ook klimaatcoaches van Stichting Klimaatgesprekken actief. In een aantal
workshops ga je dan samen met plaatsgenoten onderzoeken wat jij praktisch
kunt doen om beter in balans te leven met de draagkracht van de Aarde. Leven in
balans met de Aarde; daar wordt iedereen blij van!
Nuttige websites

https://voetafdruknederland.nl/
https://klimaatgesprekken.nl/

