Lepo je božično drevo...
Naše božično drevo
Jelke in smreke iz domačih gozdov so iz ekološkega
vidika primerna drevesa za božično drevo, ker niso
gnojena in ne škropljena.
Neavtohtona drevesa kakor n.pr. kavkaško jelko pa
gojijo na plantažah za božična drevesa, ki so močno
gnojena in škropljena.
Drevesa iz domačih gozdov ne prevažajo po dolgih
poteh. Ekološka božična drevesa gojijo na okolju
primeren način.
Drevesa v loncu so primerna alternativa, če niso več
kot deset dni v toplem prostoru in če so potem med
letom lahko na prostem.

Obiščite nekoga in mu podarite svoj čas
Če podarite nekomu svoj čas, ne nastanejo odvečni
odpadki, ampak samo veselje. Poleg tega pripomorete k razvoju umirjenega življenskega sloga in
dvigate kulturo življenja.

zavestno
praznovati!

Kaj vse se lesketa na božičnem dreveščku?
Kako okrasiti božično drevo
Okrasi iz ekoloških materialov niso le tradicija ampak
iz naravo-varstvenega vidika najprimernejši.
Uporabljajte svečke iz čebelnega voska, kajti parafin, iz katerega izdelana večina sveč, je proizvod
iz nafte. Vrhu tega sveče iz čebelnega voska lepo
dišijo.

Premišljeno obdarovati
naravno in pravično
Proizvode pravičnega trgovanja
lahko kupite v posebnih trgovinah /„Weltläden“

Ko kupujete, kupujte „fair“,
to nam je vsem v korist
Kupovati ekološko in pravično
Če kupujete izdelke, ki so proizvedeni po načelih socialne pravičnosti, ekologije in pravičnega trgovanja,
obdarujete dvakrat.
Referentke in referenti za okolje
katoliške in evangeličanske Cerkve v Avstriji
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ožič se bliža –
čas obdarovanja.
Sprašujemo se, kako lahko koga razveselimo?
Kakšno naj bo darilo?
Kaj lahko podarimo mirne vesti?

Kdo bi si želel,
da bi otroci pod božičnim drevescem jokali?

Zaradi našega božičnega veselja naj
ne trpijo živali.

Podarimo kakovostne igrače

Varstvo živali in božič

Preveč igrač otroka obremenjuje in
ovira razvoj njegove fantazije.
Kupujte igrače, ki spodbujajo skupnost
in pospešujejo otrokovo fantazijo!
Igrače iz plastike porabijo pri proizvodnji veliko
energije in so problematične pri odstranjevanju.
Izbirajte po možnosti naravne materiale!
Iz naravnih materialov pa lahko tudi sami izdelate
igrače. Stari starši vam pri tem lahko gotovo
pomagajo z nasveti!

Nakup živih živali za božič je treba dobro premisliti.
Primerna oskrba živali mora biti zagotovljena.
Za pridobivanje krznenih oblačil je treba ubiti živali.
Ker je v Avstriji vzreja živali za pridobivanje krzna
prepovedana, se krzno uvaža iz dežel, kjer zakoni za
zaščito živali niso tako strogi. Če je krzno primerno
darilo za božič, naj presodi vsak sam.

Pred božičem vedno ista zgodba:
z vseh strani bobni „Ljudje kupujte - čim več!“

Z malo fantazije
se lahko izognemo baterijam!

Laki in razpršilci ne škodujejo
le božičnemu dreveščku ...

Manj daril?

Baterije niso priporočljive

Ne uporabljajte razpršilcev

Pogostokrat nam prisila obdarovanja jemlje pogled
na bistveno. Z osebnim pismom ali lastnoročnim
izdelkom lahko nekoga še bolj razveselimo.
O vrednosti darila njegova cena ne pove veliko,
odvisna je od odnosa do osebe, ki ga z darilom
izrazimo.

Prazne baterije sicer lahko oddamo v trgovinah in
v posebnih zbirališčih za odpad, toda reciklaža je
zahtevna in veliko baterij se še vedno znajde pri
gospodinjskih odpadkih.
Če pa mora biti pogon na baterije, so prava alter
nativa tiste, ki jih lahko ponovno polnimo.

Obdarovanje je neredko tako v ospredju,
da prekriva bistvo praznika.

Velikokrat je preveč embalaže!

Obdarujmo premišljeno

Bodimo pri nakupu pozorni tudi na embalažo

Kdo bi že rad podaril stvari, pri katerih proizvodnji
so izkoriščali ljudi, sekali pragozd, in pri proizvodnji
trošili energijo?
Ekološko vrednost nekega darila lahko presodimo po
tem, kako je bilo proizvedeno, kako dolg je bil transport in kako ga bomo odstranili, ko bo odslužilo.

V božičnem času se količina odpadkov poveča
za 50%.
Kupujmo darila brez plastičnega ovoja!
Bodimo skromni pri zavijanju daril in jih po možnosti
zavijmo v okrasni papir, ki smo ga sami naredili.

CFC plini, ki škodujejo ozonski plasti, so sicer prepovedani. Razpršilci pa slej ko prej vsebujejo toplo
gredne pline in jih je težko odstraniti.
Iz papirja, slame, voščenega papirja in mnogih
naravnih materialov ter barv na vodni bazi lahko
izdelujete zelo lepe okrase brez uporabe razpršilcev.

zavestno
praznovati!

