
Rzecznictwo: Uczestnictwo i
wspieranie kampanii nawołujących
do ekologicznej odbudowy

Temat przewodni Czasu dla Stworzenia 2021 brzmi: Dom dla wszystkich?: Odnowienie Oikos
Boga. Temat ten wpisuje się w globalne wezwanie do uznania, że "do Pana należy Ziemia i
wszystko, co ją napełnia". Oznacza to, że każde stworzenie należy do wspólnoty Ziemi, a cała
ta wspólnota należy do Stwórcy, my zaś jesteśmy powołani do roli opiekunów, którzy mają
dbać o nasz wspólny dom w integralny i ekologicznie zrównoważony sposób. Rok 2021 jest
"super rokiem" na podjęcie śmiałych działań w związku z kryzysem klimatycznym i
bioróżnorodności oraz globalną pandemią, które obecnie dotykają nasz wspólny dom.
Wszystkie te kryzysy zostały wywołane przez ludzkie nadużycia i brak wzajemnej współpracy.
Wiele prac naukowych wykazało, że zniszczenie naturalnych ekosystemów zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości pandemii takich jak Covid-19. Bieżący rok
jest decydującym momentem, aby doprowadzić do ustalenia ambitnych celów i nadania
impetu ich realizacji podczas międzynarodowych negocjacji na dwóch posiedzeniach
Konferencji Stron Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP). Pierwsze spotkanie odbędzie
się w październiku i będzie poświęcone kwestii bioróżnorodności, a drugie, organizowane w
listopadzie, będzie poświęcone zmianom klimatycznym.

Pierwsza COP, czyli Konwencja o bioróżnorodności, odbędzie się w dniach 11-24

października 2021 r.. Ze względu na to, że społeczność światowa nie osiągnęła celów

Aichi w zakresie zarządzania bioróżnorodnością ustalonych dziesięć lat temu, podczas

COP 15 opracowywane będą Globalne ramy bioróżnorodności na okres po 2020 r..

Drugie spotkanie, zaplanowane w dniach 1-12 listopada 2021 r., to COP 26 dotycząca

zmian klimatu, na którym mają zostać przyjęte nowe krajowe zobowiązania do walki z

kryzysem klimatycznym w ramach porozumienia paryskiego. Poważne kryzysy, którym

mają zaradzić te posiedzenia COP, są ze sobą głęboko i integralnie powiązane,

podobnie jak ich rozwiązania.

Oto kilka kluczowych postulatów skierowanych rządów w związku z konferencjami COP:
● Zapewnienie, że prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna i integralność

stworzenia znajdą się w centrum działań podejmowanych w odpowiedzi na

obecny kryzys związany z klimatem, zdrowiem publicznym i bioróżnorodnością.

● Rządy muszą wdrożyć rozwiązania, które na pierwszym miejscu postawią ochronę
ludzi, planety i całej przyrody, w tym naturalnych ekosystemów, a nie zysk.

Rozwiązania muszą nadawać priorytet potrzebom osób ubogich i

marginalizowanych.

● Wszystkie rządy muszą zobowiązać się do powstrzymania utraty

bioróżnorodności, a od 2030 roku do jej odbudowy na całym świecie.

● Wszystkie rządy muszą podjąć pilne działania w celu ograniczenia globalnego

ocieplenia do docelowego poziomu 1,5°C oraz wprowadzić przepisy prawne,

polityki i środki umożliwiające osiągnięcie tego celu w sposób zrównoważony.
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● Rządy muszą wprowadzić polityki i przepisy prawne, które pozwolą na

jak najszybsze osiągnięcie ogólnoświatowej zerowej emisji netto, czyli

neutralności emisyjnej. Działania powinny obejmować stopniowe

odchodzenie od paliw kopalnych, inwestowanie w odnawialną i przyjazną
dla środowiska energię dostępną dla wszystkich oraz ochronę i

odbudowę naturalnych ekosystemów. Kraje o wysokiej emisji muszą
przejąć inicjatywę zgodnie z zasadą wspólnej, ale zróżnicowanej

odpowiedzialności.

● W centrum działań na rzecz klimatu, rządy powinny umieścić neutralne pod

względem emisji gazów cieplarnianych rozwiązania oparte na zasobach

naturalnych, aby przede wszystkim zwiększyć odporność społeczności (w tym

ludności tubylczej) na skutki zmian klimatu. Te działania powinny opierać się na

lokalnych sposobach ochrony i odbudowywaniu ekosystemów.

● Konieczne jest pilne i znaczące zwiększenie finansowania działań
klimatycznych przeprowadzanych w krajach i społecznościach szczególnie

podatnych na kryzys, które jako pierwsze doświadczają skutków katastrofy

klimatycznej.

Bardziej szczegółowe postulaty dotyczące COP 15 i COP 26 można znaleźć na stronie 
Czasu dla Stworzenia.

Podejmowanie działań

Obecny czas jest momentem kairos dla wszystkich chrześcijan, kiedy to mogą powstać 
i poprzeć odważne dążenia do ocalenia naszego wspólnego domu. Biorąc pod uwagę 
to, że obie COP odbędą się po zakończeniu Czasu dla Stworzenia, nie mogliśmy 
wyobrazić sobie bardziej odpowiedniej chwili na mobilizację.

Proponujemy następujące inicjatywy, dzięki którym Kościoły chrześcijańskie mogłyby 
wesprzeć międzynarodowe starania na rzecz sprawiedliwych i ambitnych rezultatów w 
zakresie bioróżnorodności i klimatu.

1. Dołącz do globalnej kampanii poparcia

● Przyłącz się do kampanii "Módl się i działaj dla sprawiedliwości klimatycznej" w

okresie poprzedzającym COP26 https://www.prayandact4climate.org/.

Kampania ta łączy ludzi wierzących, aby wspólnie działali i modlili się o

sprawiedliwość klimatyczną.

● Dołącz do katolickiej petycji poświęconej kryzysowi klimatu i bioróżnorodności

w czasie przygotowań do COP 15 i COP 26.

2. Zaangażuj się w lokalne działania

● Lokalni decydenci, tacy jak prezydenci miast, radni, przywódcy kościelni,

członkowie rządów lub parlamentów krajowych i inni decydenci mogą być
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zaangażowani w podejmowanie decyzji mających wpływ na klimat i

bioróżnorodność. Możecie wpłynąć na decyzje zarówno na szczeblu lokalnym, jak

i ogólnoświatowym, rozmawiając o tych sprawach z lokalnymi i krajowymi

decydentami. Zadzwoń do ich biura, wyślij e-maila lub zorganizuj spotkanie, aby

przedstawić swoje uwagi.

● Pomyśl o przygotowaniu oświadczenia dotyczącego twoich obaw związanych z

klimatem i bioróżnorodnością. Możesz się nim podzielić z decydentami i

mediami podczas Czasu dla Stworzenia, aby wyjaśnić, jakie działania są
potrzebne, by stawić czoła tym kryzysom. Punkty do dyskusji będą dostępne na

stronie internetowej Czasu dla Stworzeni

● Inne materiały z pomysłami na to, jak organizować działania wspierające

inicjatywy (spotkania online i offline, spotkania i wydarzenia na wysokim szczeblu

oraz spotkania i wydarzenia oddolne), takie jak przewodnik przygotowany przez

Światową Federację Luterańską The critical role of faith actors in national climate

debate: Understanding Nationally Determined Contributions [Kluczowa rola

wyznawców wiary w krajowej debacie na temat klimatu: Zrozumieć państwowe

zobowiązania], będą dostępne na stronie Czasu dla Stworzenia.
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3. Dołącz do inicjatyw

● Młodzi ludzie i ich sojusznicy ze wszystkich pokoleń jednoczą się podczas

globalnych strajków w ramach ruchu znanego jako Piątki dla Przyszłości.

Publiczna mobilizacja wysyła decydentom wyraźny sygnał, że zmiana jest

konieczna. Odwiedź stronę Piątków dla Przyszłości lub Pokolenia Laudato Si',

ruchu młodych katolików, aby uzyskać więcej informacji na temat strajków.

Możesz również zorganizować swoją własną demonstrację w kościele, szkole

lub budynku rządowym, aby nagłośnić kwestie związane ze środowiskiem.

4. Zachęcanie instytucji do dezinwestycji

● Pomimo kryzysów klimatycznych i ekologicznych spowodowanych spalaniem paliw

kopalnych, wiele instytucji nadal inwestuje swoje pieniądze w ich produkcję.

Dołącz do kampanii na rzecz odchodzenia instytucji od paliw kopalnych i

inwestowania w energię odnawialną, np. do kampanii Operation Noah's Bright

Now oraz do kampanii Big Shift Global.

Podziel się swoim zaangażowaniem

● Obserwuj kampanie na naszych stronach na Facebooku i Twitterze, i promuj

nasze działania na swoich profilach w mediach społecznościowych używając

hasztagu #CzasdlaStworzenia. Dołącz do publicznej grupy Czasu dla

Stworzenia, aby otrzymywać inspirujące aktualności i dzielić się swoimi

wydarzeniami i doświadczeniami.

● Podziel się zdjęciami, wierszami i obrazami związanymi z tematyką klimatu,

bioróżnorodności i zmianami wywołanymi w Twojej społeczności przez

pandemię, aby opowiedzieć o otaczającej Cię przyrodzie i Twojej relacji ze

stworzeniem.

● Napisz bloga o inicjatywie, którą zorganizowałeś lub w której uczestniczyłeś,

lub o tym, jakie znaczenie ma dla Ciebie Czas dla Stworzenia.
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