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Az e-mail is lehet klímagyilkos 

 

 
 

Nem is gondolnák a felhasználók, hogy mennyi 

káros anyagot bocsátanak ki a digitális technológi-

ák. 

 

Az Ovo Energy brit energiaellátó kampányt indított, 

amelyben igyekszik felhívni az emberek figyelmét 

arra, hogy közvetett módon mennyire környezet-

szennyezők az e-mailek. A tolmácsolt üzenet alap-

ján, ha minden felnőtt Nagy-Britanniában naponta 

eggyel kevesebb elektronikus levelet küldene el, 

akkor évente több mint 16 000 tonna szén-dioxid 

kibocsátását lehetne megtakarítani. A cég a ta-

nulmányában kimutatta, hogy csak a szigetor-

szágban naponta több mint 64 millió, köszönetet 

megfogalmazó e-mail továbbításáról lehetne le-

mondani. A több mint 16 000 tonna kibocsátott 

szén-dioxid megtakarítása 80 000 London-Madrid 

repülőút törlésének vagy 3300 dízelautó forgalom-

ból való kivonásának felel meg. 

 

A The Shift Project nevű francia környezetvédelmi 

szervezet szerint a digitális technológiák energia-

fogyasztása nő a leggyorsabban. Jelenleg ezek a 

technológiák felelősek a világ szén-dioxid-

kibocsátásának 4 százalékáért, ez több mint a 

globális légi közlekedés által kibocsátott szén-

dioxid-mennyiség. 2025-re az arány 8 százalékra 

emelkedhet. Zeynep Kahraman-Clause, a The 

Shift Project projektvezetője azt mondta, hogy a 

felhasználóknak legalább azon el kellene gondol-

kodniuk, hogy melyik e-maileket küldik el. Hozzá-

tette, hogy ha figyelembe vesszük, hogy a globális 

adatforgalom évente 25 százalékkal nő, akkor 

sürgősen el kell gondolkodnunk azon, hogy melyik 

tartalmakat továbbítsuk az online hálózatokon 

keresztül. Meg kell vizsgálni, hogy egy adott e-mail 

elküldésére valóban szükség van-e, mennyi cím-

zettet írnak be az emberek és nem jobb lenne-e 

egy olyan platformot használni, mint a Dopbox. 

 

Thomas Nau, az Ulmi Egyetem Kommunikációs és 

Információs Központjának vezetőhelyettese szerint 

nem kell, hogy a felhasználóknak egy-egy elektro-

nikus levél miatt lelkiismeret-furdalásuk legyen. Az 

egyetemi számítógép-központba is az e-mailek 85 

százaléka nem érkezik meg, mert kéretlen elektro-

nikus reklámlevelek. A szakember úgy gondolta, 

hogy a YouTube-videók folyamatosan nézése 

sokkal jobban károsítja a környezetet. Emellett azt 

sem szabad elfelejteni, hogy a felhasználók egyre 

nagyobb teljesítményű számítógépekhez és alkat-

részekhez férhetnek hozzá. 

 

Zeynep Kahraman-Clause mindezt azzal egészí-

tette ki, hogy a digitális világ növekvő energiahaté-

konysága a legnagyobb probléma és pont nem azt 

eredményezi, hogy kevesebb áramot használjanak 

el az emberek. Ellenkezőleg: egyre több lehetőség 

áll rendelkezésre. Elgondolkodtató továbbá az is, 

hogy egy mobiltelefon életciklusából az energia 90 

százalékát már azelőtt felhasználták, hogy az adott 

készüléket a vásárló egyáltalán megvette volna. 

 

A projektvezető ugyanakkor leszögezte, hogy a 

technika nem ördögtől való és eleve a digitális 

technológiák nélkül nem lenne lehetőség a klíma-

változás ellenőrzésére. A legfontosabb az lenne, 

hogy az emberek ne a legújabb és a leggyorsabb 

termékeket vásárolják meg, a lehető legritkábban 

cseréljék le az okostelefonjaikat és az új modellek 

megrendelése helyett részesítsék előnyben a meg-

lévő készülékek javítását vagy a használt eszkö-

zök beszerzését. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/139192/az-e-mail-is-

lehet-klimagyilkos 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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