
KRYZYS KLIMATYCZNY
KODEKS SPOŁECZNOŚCI

 ŻYJEMY W CZASACH KRYZYSU KLIMATYCZNEGO.
W 2021 roku po raz kolejny byliśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych  
w Europie: lipiec został sklasyfikowany jako trzeci najgorętszy miesiąc w historii regionu1, 
mieszkańcy Ni emiec i Belgii doświadczyliwyjątkowo silnych  powodzi,  miejscowości w 
Czechach zostały zniszczone przez tornado, a tereny Turcji i Sardynii zostały spustoszone 
przez pożary lasów. Globalna temperatura jest obecnie o 1,1C2 wyższa niż w czasach 
przedindustrialnych, co prowadzi do gwałtownych i postępujących zmian klimatycznych. 
To, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, zależy od dzisiejszych decyzji.

W celu spowolnienia zmian klimatycznych i przystosowania się do ich konsekwencji coraz 
więcej społeczności lokalnych3 zobowiązuje się do przestrzegania Porozumienia Paryskiego, 
międzynarodowego traktatu mającego doprowadzić do neutralnej emisyjnie gospodarki 
światowej do 2050 roku, dzięki której możliwe będzie zatrzymanie wzrostu temperatur. 

Codziennie mamy do czynienia z dramatycznymi dowodami tego, że kryzys klimatyczny 
ma miejsce tu i teraz, i dotyka ludzi na całym świecie. Decydenci na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym mogą być świadomi celu utrzymania wzrostu średniej temperatury 
do maximum 1,5°C, ale podejmowane przez nich działania nie są wystarczające4.  
Jednak coraz więcej osób, a zwłaszcza członków i członkiń społeczności lokalnych, 
dostrzega znaczenie kryzysu klimatycznego i jego wpływu na codziennie życie.  
Wobec tego decydują się podjąć działanie na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!
Ten poradnik  zawiera wytyczne i wskazówki dotyczące dialogu i działań na rzecz 
sprawiedliwej, odpornej i bezemisyjnej przyszłości dla lokalnych społeczności.  
Takie inicjatywy wywierają wpływ, który można odczuć ponad poziomem lokalnym, 
często prowadzące do zmian krajowych i regionalnych, ostatecznie przyczyniając  
się do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.



SŁUCHAJ! NAWIĄŻ KONTAKT! DZIAŁAJ!

 •  Poszerzaj swoją wiedzę 
odnośnie lokalnych 
wyzwań związanych 
z gwałtownymi 
zmianami klimatu

 •  Zapoznaj się  
z lokalnymi planami 
walki ze zmianami 
klimatu i adaptacji  
do ich skutków  

 • Ucz się od innych 
grup i aktywistów 
działających w zakresie 
zmian klimatycznych

 •  Poznaj potencjalnych 
sojuszników sprawy

 • Inspiruj i aktywuj 
innych obywateli

 • Zainicjuj współpracę  
z lokalnymi mediami

 •  Pokaż, że należy jak 
najszybciej podjąć 
działanie na rzecz 
klimatu

 • Zbuduj relacje  
z lokalnymi liderami

 • Bądź w kontakcie ze 
swoimi sojusznikami



SŁUCHAJ!
Należy zrozumieć przyczyny, skutki i wyzwania kryzysu klimatycznego na szczeblu lokalnym.  
Obecnie doświadczamy wielu „dowodów”gwałtownych zmian klimatycznych w postaci suszy,  
ekstremalnych opadów deszczu, powodzi i fal upałów. Dowiedz się, jakie wyzwania będą najistotniejsze  
dla Twojej społeczności i zobacz w jaki sposób są one powiązane z lokalnymi interesariuszami.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 •  Odwiedź stronę internetową krajowej agencji meteorologicznej, aby uzyskać informacje na temat 

zmian atmosferycznych i klimatycznych Twojego regionu
 • Zbieraj różnorodne dowody wpływu zmian klimatycznych na Twoją społeczność, np. relacje  

w mediach, opinie organizacji społecznych i organizacji biznesowych, historie indywidualnych osób
 • Poproś dziadków lub osoby starsze, aby podzielili sięswoją perspektywą i obserwacjami zmiany 

wzorców pogodowych
 •  Posłucha grup, które są szczególnie dotknięte zmianami klimatycznymi, takie jak osoby na skraju 

ubóstwa czy mieszkańcy terenów zagrożonych suszą

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach i decyzjach Twojej gminy — lub ich braku. Poznaj role organów 
gminy w procesie decyzyjnym tak, aby wiedzieć w jaki sposób podejmowane są decyzje i w jaki sposób 
na nie wpłynąć. Sprawdź, czy twoja gmina już ogłosiła stan zagrożenia klimatycznego i wprowadziła 
konkretne działania dotyczące klimatu.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 •  Sprawdź stronę internetową gminy, aby uzyskać informacje na temat strategii, polityk i decyzji 

dotyczących działania na rzecz klimatu
 •  Sprawdź, czy inne gminy ogłosiły już stan zagrożenia klimatycznego i czy działania podjęte przez 

nie mogą być powielone przez Twoją społeczność/gminę

Razem jesteśmy silniejsi: rozpoznaj inne grupy i działaczy w Twoim regionie, którzy koncentrują się na 
wyzwaniach związanych z kryzysem klimatycznym.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 • Sprawdź lokalne kanały społecznościowe organizacji pozarządowych i aktywistów
 • Monitoruj tradycyjne media lokalne, takie jak gazety, stacje radiowe i kanały telewizyjnes
 •  Śledź lokalnych influencerów społeczności i liderów, którzy wspierają sprawę klimatu
 • Bierz udział w lokalnych spotkaniach publicznych, wydarzeniach miejskich i klubach, i podejmuj 

temat klimatu z sąsiadami, rodziną, przyjaciółmi
 • Monitoruj lokalne media społecznościowe, prasę i inne media 



NAWIĄŻ KONTAKT!
Rozpocznij dialog i współpracę z wybranymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, 
innowacyjnymi przedsiębiorstwami, szkołami, a nawet lokalnymi lekarzami rodzinnymi.

CO MOŻESZ ZROBIĆ: 
 •  Omów z nimi lokalne skutki kryzysu klimatycznego
 • Wesprzyj  innych aktywistów — zorganizuj warsztaty na temat kryzysu klimatycznego,  

jego skutków i rozwiązań z pomocą Climate Reality Europe i naszych wyszkolonych liderów 
Climate Reality

 •  Dołącz lub utwórz grupę na Facebooku na temat lokalnych skutków zmian klimatycznych  
i degradacji środowiska

Budowanie wsparcia społeczności na wczesnych etapach inicjatywy nie tylko znacząco przyczyni się do 
siły jej wpływu, ale także zapewni solidniejsze podstawy dalszego działania na rzecz Twojej społeczności:

 CO MOŻESZ ZROBIĆ: 
 • Zidentyfikuj lokalnych liderów Climate Reality i poproś o przedstawienie prezentacji „Truth in 

10”, mającej na celu wprowadzenie do nauki o klimacie i pokazanie perspektyw na przyszłość 
 • Organizuj lub dołącz do planowanych wydarzeń w celu budowania świadomości na temat sytuacji 

kryzysowej w dziedzinie klimatu i sporządzania wniosków o podjęcie działań
 •  Rozpocznij dyskusję dotyczącą określenia wizji społeczności odnośnie rozwiązań 

klimatycznych,w formie np. panelu dyskusyjnego, ankiety 

Lokalne media mogą znacznie wzmocnić Twój przekaz i pomóc Ci w osiągnięciu celów. Utrzymuj relacje  
z lokalnymi mediami i liderami opinii. 

 CO MOŻESZ ZROBIĆ: 
 • Skontaktuj się z  influencerami i aktywistami mediów  społecznościowych, lokalnymi gazetami 

oraz stacjami radiowymi i telewizyjnymi
 • Zaproś te osoby i/lub grupy do dialogu z innymi zainteresowanymi stronami
 • Wspieraj innych aktywistów i przedstawicieli społeczności w ich pomysłach na działania na 

lokalnym szczeblus

“The reality we now face 
implores us to act.”

AL GORE
Former US Vice President  

Founder & Chairman, The Climate Reality Project



DZIAŁAJ!
Stwórz syntezę wizji lokalnej, lokalnych wyzwań i stanu działań gmin. Zdefiniuj swoje żądania i ustal  
ze swoimi sojusznikami, które polityki i środki decydenci powinni rozważyć na poziomie lokalnym.

 CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 • Opracuj dokument  podsumowujący wymagania Twojej społeczności w związku z ogłoszeniem 

stanu zagrożenia klimatycznego
 •  Zagwarantuj, że treść dokumentu odpowiada lokalnym wyzwaniom i jest zgodna  

z Porozumieniem Paryskim

Przekaż swoje żądania lokalnym decydentom. Przekaż komunikat o tym, czego chce społeczność  
i utrzymuj wsparcie dla gminy.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 • Organizuj lokalne fora dyskusyjne umożliwiające wymianę idei
 • Spotkaj się z władzami gminy (lub innej lokalnej społeczności)
 • Aktywnie uczestnicz w wydarzeniach organizowanych przez gminę lub aktywistów lokalnej 

społeczności
 • Korzystaj z narzędzi miękkiego wpływu, takich jak otwarte listy i petycje 

Utrzymuj stały dialog z obywatelami i sojusznikami, w tym z lokalnymi mediami, aby upewnić się,  
że Twoje żądania są wprowadzane do lokalnych polityk i decyzji.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 • Ściśle monitoruj postępy swojego działania
 • Świętuj sukcesy
 • W razie potrzeby odnów swoje postulaty



1 https://www.reuters.com/world/last-month-was-worlds-third-hottest-july-record-eu-scientists-2021-08-05/

2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

3 https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/

4 https://climateactiontracker.org

CO MOŻEMY OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WSPÓŁPRACY?
 • Prześlij nam (europe@climatereality.com) swoje uwagi i zalecenia dotyczące 

wytycznych, które czytasz - będziemy regularnie aktualizować ten dokument

 • Podziel się swoimi doświadczeniami i historiami na temat kryzysu 
klimatycznego oraz sposobów, w jakie lokalne społeczności działają na  
rzecz klimatu. 

 • Weź udział w naszych kwartalnych spotkaniach, aby posłuchać ekspertów, 
aktywistów i liderów lokalnych gmin

 • Śledź Climate Reality Europe, aby czerpać inspiracje dotyczące działań 
klimatycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

INNE WAŻNE ZASOBY:
 • Społeczeństwo kryzysu klimatycznego — Psychologowie dla przyszłości 

bit.ly/2Z30q1k

 •  Transition Model Canvas — łatwe w użyciu narzędzie do oceny  
i przyspieszenia przemian społeczno-technologicznych. 
bit.ly/3uTsX4C

 •  Samorządowy zestaw narzędzi do reagowania na sytuacje kryzysowe  
w zakresie klimatu 
www.lgcet.com

 •  Jak ogłosić kryzys klimatyczny — zestaw narzędzi Global Covenant of Mayor 
for Climate and Energy (GCoM) 
talkofthecities.iclei.org/how-to-declare-a-climate-emergency

 • Climate Reality Europe — strona internetowa 
www.climaterealityeurope.org


