1,5° LEVENSSTIJLEN
Bijna elke actie die we in ons dagelijks
leven ondernemen, laat een CO2voetafdruk achter die de opwarming van
de aarde stimuleert.
Ons huis verwarmen, het voedsel wat we
eten en de reizen die we maken. Om de
1,5°C-doelstelling te halen, moeten de
levensstijlen veranderen. Maar
tegelijkertijd worden al onze
levensstijlkeuzes bepaald door
structurele factoren, zoals logica van
de aanbodzijde en marktstructuren,
productieregulering en reclame, of
sociale normen waaraan we ons houden.
Om de 1,5°C-doelstelling te halen,
moeten we niet alleen onze
levensstijlen veranderen, maar ook de
structuren die deze bepalen.

WIE ZIJN WIJ
Het EU 1,5° Levensstijlen-team bestaat
uit tien partners (universiteiten,
onderzoeksinstituten, en NGO’s) uit
Finland, Duitsland, Hongarije, Letland,
Nederland, Spanje en Zweden.
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WAAROM 1,5°

ONS PROJECTDOEL

In de Overeenkomst van Parijs van 2015,
hebben wereldleiders besloten zich toe te
wijden aan het beperken van de
wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging tot 2°C en idealiter tot 1,5°C.
Deze beslissing volgde na de waarschuwing van klimaatwetenschappers dat een
grotere stijging zou leiden tot een
klimaatnoodtoestand met onvoorspelbare
gevolgen voor de ecosystemen van de
Aarde. Elke fractie van de opwarming
heeft grote gevolgen voor het menselijken niet menselijk leven, het veroorzaakt
frequentere en ernstigere weeromstandigheden zoals hittegolven, bosbranden,
overstromingen en droogtes, en vormt
een fundamenteel gevaar voor onze
toekomst.
Om een veilig leven op aarde te garanderen, moeten we het onze topprioriteit
maken om de 1,5°C-doelstelling te halen.
Wereldwijde gemiddelde
temperatuur stijging tegen
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We willen de mainstreaming van de 1,5°
Levensstijlen bevorderen en
transformaties faciliteren die worden
voorgesteld door de 1,5°C-doelstelling.

ONS WERKPROGRAMMA
WP4 Rebound-effecten
en andere Risico's op
huishoudniveau
WP1 Kwantitatieve
analyse van de
koolstofvoetafdruk
van levensstijlen

ONZE DOELSTELLINGEN
1

Kwantificeer de klimaat- en
gezondheidseffecten van
veranderende levensstijlen

2 Analyseer, op kwalitatieve wijze,
koolstofarme transformatieve
strategieën voor huishoudens
3 Analyseer structurele beperkingen
en barrières voor duurzame
veranderingen in levensstijl
4 Beoordeel mogelijke risico’s van
veranderingen in levensstijl op
huishoudniveau

°

5 Beoordeel de impact van
veranderingen in levensstijl op
economische- en sociale systemen
6 Benader en communiceer met
actoren om transformatieve
methodes van 1,5° Levensstijlen aan
te nemen

WP2 Transformatieve
strategieën voor
huishoudens
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WP3 Structurele
beperkingen/
mogelijkmakers voor 1,5°
levensstijlen

WP5 Risico's voor Economischeen Welvaartssystemen

WP6 Communicatie & bereik
Beleidsmakers/
Belanghebbenden:
° beleidsaanbevelingen
° communicatiestrategieën
° praktische hulpmiddelen

Burgers/Huishoudens:
° betrekken
& opleiden
° praktische
hulpmiddelen

Wetenschap:
° samenwerken
& verspreiden

Doel: Het mainstream maken van 1,5° Levensstijlen

