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Jesteśmy pierwszym pokoleniem w histo-
rii świata, któremu udało się podnieść 
poziom oceanów, stopić lody polarne, 
wytrzebić liczne gatunki flory i fauny 
oraz odwrócić bieg prądów morskich. 
Nikt przed nami nie był tak potężny. 
Zapominamy jednak, że wraz z siłą 
powinna rosnąć także odpowiedzialność 
za nasze działania. Tak jest w przypadku 
zmian klimatycznych - zwłaszcza, że to 
nie ich inicjatorzy są tymi, którzy naj-
boleśniej odczuwają skutki tego procesu. 
A zmiany klimatu to nie tylko wzrost 
temperatury i podnoszący się poziom 
wód, ale przede wszystkim los doświad-
czonych tymi zmianami ludzi. Globalny 
charakter zmian klimatycznych wiąże 
ze sobą pozornie odległe wydarzenia. 
Kupowanie przez amerykańskie rodziny 
wielkich, paliwożernych samochodów 

czy niechęć Europejczyków do ociepla-
nia domów przyczyniają się do spalania 
ogromnych ilości węgla i ropy. Ścisły 
związek pomiędzy tymi zjawiskami ma 
katastrofalne skutki – powoduje znikanie 
pod wodą wysp Pacyfiku czy serię plag 
suszy w Afryce subsaharyjskiej.
 
Powyższe kwestie budzą nasz głęboki 
niepokój i powinny wywołać natychmia-
stową reakcję, ponieważ cenę za podej-
mowane przez nas decyzje płacą ludzie  
z najbiedniejszych i najbardziej zaniedba-
nych rejonów świata. W listopadzie 2013 
r. w Warszawie odbyła się 19. Konferen-
cja Narodów Zjednoczonych (COP19) 
w ramach Konwencji Ramowej Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu (UNFCCC). Jednym z wielu 
uczestników wydarzenia było CIDSE 

– katolickie stowarzyszenie zajmujące 
się walką z ubóstwem i nierównościami 
społecznymi. Organizując serię spotkań 
towarzyszących konferencji COP19 
umożliwiliśmy nawiązanie dialogu na 
temat ochrony środowiska pomiędzy 
członkami naszej delegacji, przedsta-
wiającymi historie ubogich społeczności  
z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej oraz 
reprezentantami polskiego Kościoła 
Katolickiego i społeczeństwa obywatel-
skiego. Podczas wydarzeń poruszano 
kwestie polskiej polityki energetycznej 
i klimatycznej oraz sposobów, w jakie 
duchowieństwo może przyczynić się do 
osiągnięcia sprawiedliwości klimatycznej. 
CIDSE dąży bowiem do zwiększenia 
świadomości prowadzącej do zmiany 
systemów gospodarczych oraz sposobów 
konsumpcji na rzecz bardziej zrównowa-

żonego społeczeństwa, nie szkodzącego 
środowisku ani ludziom.

W prezentowanej publikacji zebrano 
głosy przedstawicieli społeczności pol-
skich i zagranicznych, mogące stanowić 
podstawę do kontynuacji dialogu zaini-
cjowanego w trakcie konferencji COP19. 
Zamierzamy kontynuować nasze zobo-
wiązanie do działania na rzecz osiągnięcia 
sprawiedliwości klimatycznej, za nad-
rzędny cel uznając działania przeciwko 
skutkom zmian klimatu oraz poszuki-
wanie konkretnych możliwości zmiany 
konsumpcyjnego stylu życia. 

Bernd Nilles,
Sekretarz Generalny CIDSE
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CIDSE to  międzynarodowe zrzeszenie 
katolickich agencji rozwoju współpra-
cujących ze sobą na rzecz ustanowienia 
globalnej sprawiedliwości.

17 organizacji z Europy i Ameryki 
Północnej połączył wspólny cel – pomoc 
najbiedniejszym i nierówno trakto-
wanym. CIDSE stara się wywierać 
wpływ na rządy, świat biznesu i między-
narodowe organizacje zmierzający do 
szeroko pojętego respektowania praw 
człowieka, promujący sprawiedliwość 
społeczną oraz zrównoważony rozwój. 
Cele te osiągane są dzięki wspólnemu 

rzecznictwu oraz kampaniom prowa-
dzonym z pomocą  innych organizacji. 
Organizacje członkowskie CIDSE 
współpracują z organizacjami partner-
skimi nad realizacją lokalnych projektów 
w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. 
Dla CIDSE niezwykle ważne jest, by 
ich głos był słyszalny podczas ważnych 
międzynarodowych spotkań i konfe-
rencji, zarówno w Europie, jak i na 
innych kontynentach. 

Priorytety CIDSE obejmują bezpie-
czeństwo żywnościowe, sprawie-
dliwość klimatyczną, finansowanie 

projektów rozwojowych oraz prawa 
człowieka. Organizacja działa na rzecz 
zmiany paradygmatu, która pozwoli 
na upowszechnienie zrównoważonego 
sposobu życia i produkcji, co pomoże 
przezwyciężyć strukturalne przyczyny 
ubóstwa, nierówność i niesprawiedli-
wość na świecie.

Jako katolicka sieć prowadzona 
przez laikat, CIDSE wierzy w świat 
wznoszony na fundamencie pokoju 
i sprawiedliwości, gdzie solidarność 
wpływa w równym stopniu na życie  
i wybory bogatych i biednych.
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Polskie perspektywy
Ruchy i organizacje wyznaniowe 
współpracujące na rzecz sprawie-
dliwości klimatycznej - s.1

Organizacje katolickie 
zjednoczone w trosce o 
Stworzenie - s.2

Katolickie nauczanie 
społeczne a sprawiedliwość 
klimatyczna - s.4

Kardynał Nycz: 
Módlmy się o ludzką 
odpowiedzialność - s.5

Niger
Klimat a bezpieczeństwo 
żywnościowe w Nigrze - s.7

Chris Bain
Sprawiedliwość klimatyczna – 
wywiad z Prezesem CIDSE - s.3 

Dr Dominika Dzwonkowska
Nie tylko ekologia - s.4 

Ks. Frederick D’Souza
Apel Caritas India o 
sprawiedliwość i solidarność - s.5

Janina Ochojska - Okońska
Pomoc humanitarna i solidarność 
międzynarodowa w Polsce - s.6

Dr Andrzej Kassenberg
W kierunku polskiej 
transformacji energetycznej - s.7

Potrzeba zmiany w kierunku 
bardziej sprawiedliwego i 
pokojowego świata - s.8

Wypowiedzi Papieży
na temat opieki nad 
Stworzeniem - s.8

Niniejsza seria artykułów została opublikowana 
w Tygodniku Powszechnym, polskim tygodniku 
katolickim, w kwietniu 2014 roku.

OrganIzaCjE katOlICkIE 
zjEDnOCzOnE w trOSCE O 
StwOrzEnIE
 
Bernd Nilles (Sekretarz Generalny CIDSE), Ks. Marian Subocz (Dyrektor Caritas Polska) i 
Ks. Prof. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW w Warszawie)

Współpraca Kościoła Katolickiego 
z organizacjami świeckimi CIDSE  
i Caritas trwa już prawie 50 lat. Pomoc 
ludziom najuboższym, zwiększanie 
ich szans na godne życie i otrzymanie 
odpowiedniej edukacji nie jest jednak 
łatwym zadaniem.  

Pomimo wielu niewątpliwych sukcesów 
współczesny świat niesie ze sobą nowe 
problemy wzywające do działania nie 
tylko katolików, ale także wszystkich 
pozostałych ludzi dobrej woli. Obecny 
wzrost ekonomiczny niesie ze sobą 
zarówno wzrost nierówności i wyklu-
czenie wielu grup społecznych, jak  
i pogorszenie zaopatrzenia w żywność. 
Paradygmat wzrostu gospodarczego  
i związanej z nim polityki zamiast redu-
kować - powiększa napięcia społeczne, 
problemy finansowe i środowiskowe. 
Mamy więc przed sobą nowe, wielkie 
wyzwanie – zmianę naszego spojrzenia 
na całokształt zagadnienia „rozwój 
gospodarczy”.

By tego dokonać, musimy dobrze zrozu-
mieć mechanizm, w którym wzrost 
gospodarczy prowadzi do wzrostu 
niesprawiedliwości społecznej. Jednym 
z jego najważniejszych przejawów jest 
nasz wpływ na zachodzące zmiany 
klimatu. Nasz styl życia stanowi bezpo-
średnie zagrożenie dla ludzkości, a jego 
skutki dotykają zwłaszcza najuboższych 
mieszkańców krajów rozwijających się, 
którzy w niewielkim stopniu przyczy-
nili się do powstania problemu. Przeko-
nanie o możliwości utrzymania ciągłego 
wzrostu gospodarczego poprzez 

nadmierne zużywanie paliw kopalnych 
prowadzi do zawłaszczania wspólnego 
dobra, jakim jest środowisko naturalne. 
Budzi to wielki niepokój wśród organi-
zacji katolickich.  

Jak zauważył Ojciec Święty w adhortacji 
Evangelii Gaudium (188): „‚Kościół 
(…) wsłuchuje się w wołanie o spra-
wiedliwość i ze wszystkich sił chce na 
nie odpowiedzieć.’ W tym kontekście 
można zrozumieć polecenie Jezusa, 
skierowane do uczniów: ‚Wy dajcie im 
jeść!’(Mk 6, 37), oznacza to zarówno 
współpracę w rozwiązywaniu struktu-
ralnych przyczyn ubóstwa i promo-
waniu integralnego rozwoju ubogich 
(…). Słowo solidarność (…) oznacza 
o wiele więcej niż sporadyczny gest 
hojności. Wymaga uformowania nowej 
mentalności, kierującej się pojęciami 
wspólnoty, prymatu życia wszystkich 
wobec przywłaszczenia dóbr przez 
nielicznych.”

Przykładem państwa, w którym zmiany 
klimatu już doprowadziły do poważ-
nego kryzysu  żywnościowego jest 
Bangladesz. Podnoszący się poziom 
oceanu zalewa tereny uprawne prowa-
dząc do rosnącego zasolenia gleby, 
nienadającej się z tego powodu pod 
uprawy. Ks. biskup Gomes z Bangla-
deszu w swoim wystąpieniu potwierdził 
te fakty na konferencji CIDSE, Caritas 
oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w  listopadzie 2013 r.

Wymóg poniesienia historycznej odpo-
wiedzialności krajów rozwiniętych za 

zmiany klimatu oraz pilną potrzebę 
zaradzenia im, tak by bezbronni 
mogli sprostać ich skutkom, słychać 
w słowach Papieża Franciszka również 
zawartych w Evangelii Gaudium (2 i 
53): „Kiedy życie wewnętrzne zamyka 
się we własnych interesach, nie ma już 
miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy.” 
i „dzisiaj musimy powiedzieć ,nie’ dla 
ekonomii wykluczenia i nierówności 
społecznej. Ta ekonomia zabija.”

Potrzebujemy idei sprawiedliwości 
klimatycznej oraz rezygnacji z modelu 
ekonomii, w którym zaspoka-
janie nowych potrzeb prowadzi do 
coraz większej nierówności społecznej  
i fundamentalnych zmian w środowisku. 
W świecie, w którym tak niewielu ma w 
garści tak dużo, musimy na nowo prze-
myśleć dominujące modele gospodarki, 
by wszyscy mogli wieść godne życie na 
Ziemi, a zasoby naturalne zostały zacho-
wane dla przyszłych pokoleń.

W dążeniu do budowy bardziej sprawie-
dliwego świata nasze organizacje współ-
pracowały ze sobą podczas Konfe-
rencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zmian Klimatu w Warszawie 
w 2013 r. Niniejsza seria artykułów 
ukazuje rozmaite poglądy wyrażane  
w kwestii sprawiedliwości klimatycznej 
z punktu widzenia wiary i katoli-
cyzmu. Mamy nadzieję, że ich lektura 
zachęci czytelników do świeżego spoj-
rzenia na kwestię odpowiedzialności 
za naszą planetę.

“Skutki zmian klimatu są 
odczuwalne na całej planecie, 
wpływając na ludzi najbardziej 
podatnych na zagrożenia.” 

- Chris Bain, Prezes CIDSE 
(Styczeń 2011 - Styczeń 2014)
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SPrawIEDlIwOść klImatyCzna 
– wywIaD z PrEzESEm CIDSE 
Wywiad z Chrisem Bain

chris bain od 2003 r. jest dyrektorem 
cafod (katolickiej agencji na rzecz 
krajów rozwijających się), w latach 
2011 – 2014 był też prezesem cidse. 
cafod współpracuje z lokalnymi 
kościołami oraz organizacjami 
świeckimi w 40 krajach południa, 
ponadto aktywnie działa w ramach 
caritas internationalis. chris bain 
był również koordynatorem 
programów dla wolontariuszy w 
azji, oceanii, europie wschodniej 
i wyspach karaibskich w voluntary 
service overseas, a uprzednio dyrek-
torem ds. kampanii w oxfam.

CIDSE oraz CAFOD (Caritas Anglii i 
Walii) skupiają się na niesieniu pomocy, 
nie są więc organizacjami stricte ekolo-
gicznymi. Skąd zatem kampania na rzecz 
powstrzymania zmian klimatycznych?

Nasze działania wynikają z przeko-
nania, że Stworzenie jest darem bożym 
dla każdego z nas, jesteśmy więc za nie 
odpowiedzialni. Skutki zmian klimatu są 
odczuwalne na całej planecie wpływając 
na ludzi najbardziej podatnych na zagro-
żenia. Wiele wspólnot, z którymi współ-
pracujemy w Afryce, Azji i Ameryce 
Łacińskiej narażonych jest na coraz 
częstsze i bardziej dotkliwe powodzie, 
wichury oraz susze. Od wielu rodzin 
utrzymujących się z uprawy roli w tych 
rejonach świata wiemy, że borykają się  
z nieoczekiwanymi zmianami pogody. 

W jednych rejonach deszcze nie przy-
chodzą w czasie odpowiednim do kieł-
kowania roślin, w innych natomiast ilość 
opadów nie wystarcza do zapewnienia 
roślinom wzrostu. Chcielibyśmy takiego 
świata, w którym wszyscy możemy cieszyć 
się zdrowym środowiskiem i korzystać ze 
sprawiedliwie przypadającego udziału  
w bogactwie Ziemi i jej zasobów.

Czy zetknął się Pan w czasie swojej pracy 
z bezpośrednimi skutkami zmian klima-
tycznych?

Pracując wśród szczególnie narażonych 
społeczności widzimy, w jak okrutny 
sposób zmiany klimatu wpływają na ich 
codzienne życie. W 2012 roku, z powodu 
suszy widmo głodu zajrzało w oczy 18 
milionom ludzi w Sahelu Tropikalnym  
w Afryce. To sytuacja, która nie musiała 
się wydarzyć.

Jaka jest Pana największa nadzieja w 
walce ze zmianami klimatu? A jakie ma 
Pan obawy?

Przewiduje się, że do 2030 roku 
żywność zdrożeje najprawdopodobniej 
o 70%-90%. To szacunki, w których 
nie bierze się pod uwagę skutków zmian 
klimatycznych – susz, powodzi oraz 
pustynnienia i degradacji ziemi. Oczy-
wiste jest więc, że konsekwencje tych 
wydarzeń będą miały fundamentalny 
wpływ na życie ludzi ubogich. Istnieje 
jednak możliwość zmiany tej sytuacji 
– podpisanie ambitnej, sprawiedliwej 
i prawnie wiążącej umowy dotyczącej 
zmian klimatycznych już w 2015 roku. 
Jest na to szansa, jeśli wszystkie rządy 
jednakowo zaangażują się w tę sprawę. 
Pomimo, że obowiązek ochrony klimatu 
spoczywa na wszystkich państwach, to 
jednak największą odpowiedzialność 
ponoszą kraje rozwinięte i to właśnie od 
nich oczekujemy inicjatywy. Tymczasem 
większość tych krajów, w tym także kraje 
Unii Europejskiej, nie potrafi przeciw-
działać zmianom klimatycznym, a także 
nie wykazuje wystarczającej woli poli-
tycznej do zmiany istniejących regulacji 
prawnych.

Co odpowiedziałby Pan na popularne 
stwierdzenie, że „najpierw powinniśmy 
zatroszczyć się o ubogich w swoim kraju”?

Przypomniałbym, że nasza wiara naka-
zuje nam życie w zgodzie i harmonii  

z całą planetą, będącą naszym domem.  
Musimy więc okazać solidarność z 
ludźmi na całym świecie, których życiu 
zagrażają zmiany klimatu.

Czy zmiany klimatu stanowią zagrożenie 
także dla krajów europejskich?

Choć jest za wcześnie, by wyrokować, czy 
gwałtowne wiatry, które spowodowały 
lutowe powodzie w Wielkiej Brytanii 
były skutkiem zmian klimatycznych, 
wiemy, że ekstremalne stany pogodowe 
staną się coraz powszechniejsze. Susze, 
powodzie i wichury najprawdopodobniej 
będą przybierać na sile i wpływać na życie 
nas wszystkich, bez względu na miejsce 
zamieszkania, a więc także w Europie  
i w Polsce.

Co Pana zdaniem jest najważniejsze w 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu?

Myślę, że dobrze byłoby wyjść od pytania 
zadanego przez Papieża Franciszka, a 
mianowicie: czy „rzeczywiście dbamy o 
Stworzenie i je pielęgnujemy? A może 
je wykorzystujemy i zaniedbujemy?”. 
Papież odpowiada na nie następująco: 
“pielęgnowanie Stworzenia i dbanie o 
nie to wskazówka dana każdemu z nas 
przez Boga (...) oznacza wsparcie świata 
poprzez odpowiedzialność i przekształ-
cenie go w ogród, miejsce, w którym 
wszyscy będą mogli zamieszkać.”
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Myśl społeczna Kościoła jest podstawą działania katolic-
kich organizacji rozwojowych, takich jak CIDSE. Nasze 
dążenie do uczynienia świata bardziej sprawiedliwym 
wyrasta z przekonania, że godność człowieka i jego 
prawa są wspólne dla wszystkich ludzi, zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. Nie może się to obyć bez sprawiedli-
wych wzorców społecznych i ekonomicznych oraz zaan-
gażowania obywatelskiego.

Wierzymy, że człowiek może żyć godnie wyłącznie w 
środowisku traktowanym z poszanowaniem, w którym  
surowce naturalne nie służą do zaspokajania jego chci-
wości, lecz mogą być mądrze wykorzystywane przez 
obecne i przyszłe pokolenia.  Dlatego właśnie angażu-
jemy się w sprawiedliwość klimatyczną. Zmiany klima-
tyczne niosą ze sobą rosnące zagrożenie dla godności 
ludzkiej  uniemożliwiając wielu społecznościom przy-
szły rozwój i będąc oznaką braku szacunku dla Bożego 
Stworzenia.

W takim duchu, we współpracy z Caritas Polska oraz 
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
CIDSE zorganizowało międzynarodową konferencję 
„Współpraca duchowieństwa na rzecz sprawiedliwości 
klimatycznej”.

W konferencji uczestniczyły organizacje religijne, 
przedstawiciele Kościoła, społeczeństwa obywatel-
skiego, a także nasi partnerzy  z krajów południo-
wych. Spotkanie tak wielu grup umożliwiło swobodną 
wymianę poglądów na temat technicznego, społecz-
nego i politycznego podejścia do obowiązku moralnego, 
jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Wśród  prelegentów znaleźli się przedstawiciele Kościoła 
z krajów rozwijających się, bp Theotonius Gomes  
z Bangladeszu i ks. Frederick D’Souza z Indii. Jako 

reprezentanci krajów szczególnie dotkniętych zmia-
nami klimatu, wezwali do pilnego podjęcia działań 
zapobiegających konsekwencjom zmian, a także  
o wprowadzenie odpowiedniego systemu finansowania, 
pozwalającego na łagodzenie skutków i adaptację  do 
zmian klimatycznych.

Abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce 
oraz szef delegacji Stolicy Apostolskiej na Szczyt Klima-
tyczny COP19 przypomniał zebranym, że „stało się 
jasne, że cywilizacja ludzka jest w stanie wpływać na 
globalne środowisko, a nie tylko w zakresie lokalnym czy 
regionalnym; globalne, bo są problemy, jak chociażby 
efekt cieplarniany, obejmujące cały glob”.

Nawiązując do kwestii równości krajów rozwiniętych  
i rozwijających się, arcybiskup Migliore położył nacisk na 
kwestię współodpowiedzialności w działaniach na rzecz 
klimatu, a także nawiązał do tego „w jakim stopniu 
nowe porozumienie miałoby ustalać zobowiązania do 
redukcji gazów cieplarnianych przez kraje rozwijające 
się, a przede wszystkim, na ile kraje uprzemysłowione 
okażą wolę polityczną, aby wesprzeć ekonomicznie 
kraje, które są w fazie rozwoju”. Dodał też, że „chodzi  
o ustalenie innego modelu rozwoju, opartego na nowym 
systemie energetycznym, który będzie mniej zależny od 
paliw kopalnych, a bazujący raczej na większej wydaj-
ności energetycznej i na wykorzystaniu alternatywnych 
źródeł energii.”

W warunkach kryzysu klimatycznego ważne jest, by 
współodpowiedzialność, modlitwa i nasze działania 
podejmowane na poziomie lokalnym docierały na 
forum międzynarodowe, stanowiąc kluczowy impuls do 
niezbędnych zmian.

dominika dzwonkowska, doktor 
filozofii, magister ochrony środo-
wiska na uksw w warszawie. adiunkt 
w instytucie ekologii i bioetyki uksw. 

Dlaczego zmiany klimatu to problem nie 
tylko środowiskowy, ale również moralny?

Często myślimy, że przyczyn degradacji 
środowiska należy szukać na zewnątrz, 
np. w modelu nauki i techniki, który 
usprawiedliwia degradację środowiska 
w imię postępu. Nie łączymy kryzysu 
ekologicznego z moralnością. Istotne jest 
jednak, by rozumieć znaczenie moral-
ności w ochronie środowiska. Refleksja 
nad stanem środowiska dotyczy także 
pytania o moralność człowieka.

W jaki sposób wyjaśniłaby Pani pojęcie 
“cnót środowiskowych”?

Pojęcie „cnoty” można zdefiniować 
jako cechę osobową człowieka, czynnik 

wewnętrzny, który sprawia, że człowiek 
realizuje dobro moralne. Zagadnienie 
“cnoty środowiskowej” mówi o tym, 
że ochrona środowiska nie dotyczy tylko 
działań ochronnych, ale odnosi się także 
do wnętrza człowieka, do jego moral-
ności.

Które z cnót środowiskowych odgrywają 
największe znaczenie w dyskusji na temat 
ochrony klimatu?

Moim zdaniem warto myśleć o tych 
cnotach w kontekście przeciwstawienia 
ich głównym wadom środowiskowym. 
Kluczowe znaczenie będą miały: troska, 
stanowiąca opozycję wobec egoizmu 
współczesnego człowieka, umiarko-
wanie hamujące chciwość i nadmierną 
konsumpcję, szacunek jako przeciwwaga 
arogancji, mądrość jako przeciwstawienie 
się ignorancji i niewiedzy oraz odpowie-
dzialność, która pozwala na przezwycię-
żenie obojętności.

W jaki sposób Kościół Katolicki w Polsce 
może uwrażliwiać wiernych na kwestie 
cnót środowiskowych?

Kościół ma możliwości wykorzystania 
swojego potencjału i doświadczenia, aby 
włączyć się do działań na rzecz przezwy-
ciężenia kryzysu ekologicznego i pokazać 
wiernym, że ochrona środowiska jest 
także kwestią moralności.

Czy kryzys klimatyczny może do prowa-
dzić zmiany w stronę bardziej etycznego 
modelu rozwoju współczesnego świata?
  
Słowo „kryzys” zgodnie z jego greckim 
pochodzeniem oznacza przełom, decydu-
jący zwrot. W tym sensie każdy kryzys, w 
tym też kryzys klimatyczny, jest szansą na 
przemianę cywilizacyjną i na nowy, być 
może bardziej etyczny model rozwoju 
świata. Pojawia się jednak pytanie czy  
i jak wykorzystamy tę szansę.

“Połączenie wysiłków Kościoła 
w walce ze zmianami klimatu to 

wciąż jeszcze duże wyzwanie, 
jednak warto pamiętać, że Kościół 

posiada jedyny w swoim rodzaju 
potencjał do wprowadzania zmian.” 

- Ks. Frederick D’Souza

aPEl CarItaS InDIa O 
SPrawIEDlIwOść I SOlIDarnOść
WyZBąDźCIE SIę WyGóD 

nIE tylkO EkOlOgIa
Wywiad z dr Dominiką Dzwonkowską (uksw)

© CIDSE

©
 C

ID
SE

©
 U

SA
ID

Kardynał Nycz: 
móDlmy SIę 
O luDzką 
ODPOwIEDzIalnOść

Podczas warszawskiej konferencji klimatycznej 
COP19 w listopadzie 2013 roku klimat budził 
zainteresowanie polityków i społeczeństwa. 
Klimatem zajmowały się media, organizacje 
pozarządowe i przedstawiciele Kościoła. Podczas 
mszy z nabożeństwem ekumenicznym, która 
odbyła się 17 listopada w Archikatedrze św. Jana 
w Warszawie Biskup Metropolita Warszawski 
Kardynał Kazimierz Nycz wezwał wiernych, by 
“otoczyć naszą chrześcijańską modlitwą trwającą 
od tygodnia konferencję klimatyczną zajmującą 
się światem, zajmującą się tym, co Bóg stwo-
rzył, co powierzył człowiekowi.” Poprosił także 
wiernych zebranych w Katedrze o ich “wsparcie 
modlitwy dla tych wszystkich polityków, uczo-
nych, ludzi z całego świata, którzy w tych dniach 
obradują w Warszawie”.

Msze i modlitwy odbywające się podczas konfe-
rencji klimatycznych są ważnymi wydarzeniami 
dla przywódców politycznych i wiernych będą-
cymi doskonałą okazją do pogłębionej refleksji  
nad znaczeniem własnych działań i ich konse-
kwencjami dla ludzi na świecie.

Kardynał wyjaśnił w homilii, dlaczego ochrona 
środowiska jest tak istotną kwestią. Odniósł się w 
szczególności do polskiej rzeczywistości: “Kiedy 
jesteśmy w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, 
widzimy te suche drzewa, które stały się ofiarą 
mało rozumnej działalności człowieka przez 
przemysł, który zatruwał nie tylko świat przy-
rody roślinnej, zwierzęcej, ale także całą ekologię 
człowieka, naszego bycia w świecie. Dlatego 
rozumne i mądre rozwiązywanie tych spraw jest 
sprawą tak pilną”. Ostrzegając przed efektami 
naszych własnych działań, przypominał: “Czło-
wiekowi ciągle zależy na tym, aby poszerzyć 
granicę słusznej autonomii świata, którą Stwórca 
zostawił, nie patrząc na to, czy to poszerzenie 
będzie mu służyło, czy może obróci się przeciwko 
niemu, przeciw człowiekowi”, wzywając do 
rozważnego wykorzystania darów bożych przez 
człowieka.

Kardynał przypomniał: “Wiemy także, 
że w rozwiązywaniu tych trudnych,  
skomplikowanych spraw należy zachować pod-
stawową sprawiedliwość wobec człowieka, wobec 
ludzi żyjących w poszczególnych rejonach świata”, 
ukazując problem klimatu w szerokiej perspek-
tywie sprawiedliwości i globalnej solidarności.

Podsumowując, poprosił wiernych o modlitwę: 
“Bracia i Siostry, aby temu rozwiązywaniu towa-
rzyszyła zawsze mądrość i odpowiedzialność 
człowieka”,  aby uniknąć “samozagłady świata”. 
Kardynał Nycz wziął także udział w konferencji 
poświęconej zagadnieniu sprawiedliwości klima-
tycznej w Caritas w Warszawie, wysłuchując świa-
dectw i raportów naukowców obserwujących 
zmiany klimatyczne w Azji, Afryce i Ameryce 
Łacińskiej.

ks. dr frederick d’souza jest 
dyrektorem caritas india od 
2012 roku. zajmował stano-
wisko sekretarza komisji spra-
wiedliwości i pokoju konferencji 
katolickich biskupów indii. 
jest dyrektorem północnego 
forum regionalnego (delhi) 
oraz dyrektorem stowarzy-
szenia opieki społecznej cheta-
nalaya archidiecezji w delhi.

Jaką rolę w walce ze zmianami 
klimatycznymi odgrywają przywódcy 
Kościoła?

Caritas India kieruje się założeniami 
polityki klimatycznej, przyjętej przez 
Konferencję Katolickich Biskupów 
Indii. Biskupi azjatyccy spotkali 
się w ostatnim czasie, by omówić 
konsekwencje zachodzących zmian 
klimatycznych oraz przeanalizować 
możliwe drogi na przyszłość. Połą-
czenie wysiłków Kościoła w walce 
ze zmianami klimatu to wciąż 
jeszcze duże wyzwanie, jednak 
warto pamiętać, że Kościół posiada 
jedyny w swoim rodzaju potencjał 
do wprowadzania zmian. Na przy-
kład my, jako Caritas, prowadzimy 
liczne inicjatywy z dziedziny zrów-
noważonego rolnictwa oraz redukcji 
szkód powodowanych przez kata-
klizmy.

Czy uważa ksiądz, że cały Kościół 
może wesprzeć działania przeciwsta-
wiające się zmianom klimatu?

Dokumenty dotyczące nauczania 
społecznego Kościoła, jak np. 
Caritas in Veritate, jasno podkre-
ślają opiekuńczą rolę Kościoła chro-
niącego Boże Stworzenie. Pochylanie 
się nad przyrodą i Stworzeniem 
jest więc ważną częścią ducho-
wości chrześcijańskiej mającej swój 
początek u podstaw nauczania św. 
Franciszka z Asyżu.

Konieczne jest wyczulenie kleru 
i liderów wspólnot religijnych na 
ból i cierpienie ofiar zmian klimatu. 

Duchowni mogą jednoczyć wspól-
noty parafialne wokół kwestii zmian 
klimatycznych, a także inicjować 
duże kampanie społeczne. Również 
szkoły katolickie mogą wiele 
zdziałać, zaś pozostałe wspólnoty 
religijne włączać się do wszelkich 
działań, szerząc informacje i anga-
żując się w pomoc potrzebującym.

Jakie przesłanie mógłby ksiądz  prze-
kazać krajom Północy?

Papież Franciszek rozpoczął swój 
pontyfikat żyjąc skromnie. Postawa 
ta zainspirowała miliony, wielu 
wiernych wraca dziś do Kościoła. 
Decydując się świadomie na życie 
w prostocie, podjął on odważny 
krok, by przyczynić się do obni-
żenia emisji dwutlenku węgla. Być 
może sam papież tak tego nie wyraża 
i po prostu żyje w zgodzie z własną 
duchowością, ale  jego sposób życia 
wyraźnie przekłada się na środo-
wisko.

Dlatego moje przesłanie dla miesz-
kańców Północy brzmi: wyzbądźcie 
się tych wygód, których możecie się 
wyrzec i przyczyniajcie się do ogra-
niczenia emisji dwutlenku węgla. 
Niech krok ten będzie przejawem 
naszej wiary w działaniu.
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katOlICkIE nauCzanIE 
SPOłECznE a SPrawIEDlIwOść 
klImatyCzna

„KAŻDy KRyZyS, W TyM 
TEŻ KRyZyS KlIMATyCZNy, 

JEST SZANSą NA PRZEMIANę 
CyWIlIZACyJNą I NA 

NOWy, Być MOŻE BARDZIEJ 
ETyCZNy MODEl 

ROZWOJU ŚWIATA.” 
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Jak można opisać polską politykę klima-
tyczną i energetyczną?

Sytuacja polskiej energetyki jest trudna. 
Od ponad dwudziestu lat ten chroniony 
przez państwo sektor jest zacofany  
i wymaga reform. Znacząca część mocy 
wytwórczych i infrastruktura przesyłowa 
są przestarzałe. Ponadto, ze względu 
na wymogi UE niedługo trzeba będzie 
wyłączyć nieefektywne i silnie zanieczysz-
czające bloki energetyczne. Sytuacja ta 
doprowadzić może do stałego niedo-
boru energii elektrycznej. Polska ma 2,2 
razy wyższą intensywność energetyczną 
niż UE27, co daje nam duże możli-
wości poprawy. Możemy zaoszczędzić aż 
25-30% energii. Problemem jest węglowa 
struktura sektora energetycznego.

Powoduje ona najwyższe w UE koszty 
zewnętrzne produkcji energii1, przyczy-
niając się do utraty 1,2 mln dniówek 
rocznie2. Rozwój energetyki odnawialnej 
jest zbyt powolny. Bez jasno określonej 
strategii uwzględniającej potrzeby gospo-
darki i rolę energetyki skazani będziemy 
na spóźnione i, w efekcie, kosztowne 
reformy.

Czy ambitna polityka klimatyczna będzie 
korzystna dla Polski?

Konieczność modernizacji przestarzałego 
systemu energetycznego oznacza wysokie 
koszty tych działań. Możemy jednak 
wykorzystać tę sytuację do zbudowania 
innowacyjnego sektora energetycznego. 
Problem stanowi silne lobby paliwo- 
energetyczne, które nie jest zaintereso-
wane zasadniczą zmianą. Impulsem do 
zmian powinna być więc silna i zdecy-
dowana polityka energetyczno-klima-
tyczna UE, obejmująca redukcję gazów 
cieplarnianych, wzrost udziału energe-
tyki odnawialnej i poprawę efektywności 
energetycznej. Decyzja o modernizacji 
sektora energetycznego doprowadzi do 
zwiększonego rozwoju gospodarczego, 
rozwiązywania problemów społecznych  

i ochrony środowiska. To wielkie korzyści 
dla naszego kraju.

Czy polskie emisje CO2 wpływają na sytu-
ację ubogich społeczności krajów rozwija-
jących się?

Wiele krajów rozwijających się jest w 
poważnym stopniu dotkniętych zmia-
nami klimatu. Bez ograniczenia emisji 
na całym świecie te tendencje będą się 
pogłębiać. Pozostanie Polski przy energe-
tyce węglowej, nawet bardziej efektywnej, 
i gospodarce wysokoemisyjnej będzie 
oznaczać utrzymanie, a nawet znaczny 
wzrost emisji gazów cieplarnianych. 
Szacuje się, że w roku 2050 może być 
ona o prawie 25% większa niż obecnie. 
Udział Polski w emisji światowej, choć 
jest niewielki - ok. 1%, a emisji histo-
rycznych od 1900 roku 2%, to jednak 
jesteśmy odpowiedzialni za niekorzystne 
zmiany klimatu. Mimo posiadania 
obecnie gospodarki opartej na węglu 
(92% energii elektrycznej produkuje się 
z węgla) do roku 2050 zmieniając naszą 
energetykę w kierunku odnawialnej  
i poprawy efektywności możemy ogra-
niczyć emisję gazów cieplarnianych  
o ponad 60%. Mamy na to realne możli-
wości. Jeżeli Polska będzie mogła tego 
dokonać, to tym bardziej także inne państwa.

Co będzie największym wyzwaniem dla 
Polski w osiągnięciu tego celu?
  
Podstawowym zadaniem jest przeła-
manie stereotypów i mitów dotyczących 
niskowęglowej transformacji, podsyca-
nych przez niechętne jej lobby paliwo-
energetyczne powiązane z politykami. 
Polskie społeczeństwo obywatelskie nie 
wywiera na razie presji na polityków 
żądając zmiany w kierunku innowa-
cyjnej i zielonej gospodarki. Brakuje 
nam istotnego zainteresowania szeroką 
publiczną debatą na ten temat. Gospo-
darcze i społeczne lobby stojące za takimi 
zmianami nadal jest słabe i rozproszone. 
Wiemy, że Polska może stać się innowa-

cyjnym krajem o gospodarce opartej na 
wysokospecjalizowanych usługach już 
w latach 2020-2025. Brakuje jednak 
bodźców, które mogłyby doprowadzić 
do zmian. Odpowiednia polityka klima-
tyczna może zbudować trwałe funda-
menty nowoczesnej, proekologicznej 
i wysoko rozwiniętej Polski. Obecnie 
dominuje sceptycyzm i podejście zacho-
wawcze. Zapomina się jednak, że nisko-
emisyjna transformacja jest strategią 
długookresową. Współtworzenie jej 
kształtu w ramach UE pomoże Polsce 
złagodzić negatywne skutki transformacji 
oraz obrać ścieżkę modernizacji opty-
malną dla naszego kraju. 

Co należałoby więc zrobić?

Należy rozważyć  korektę dotychczasowej 
polityki podatkowej tworząc podstawy 
dla pożądanych proekologicznych 
zachowań  obywateli, gospodarstw domo-
wych, samorządów i firm. Ważna jest też 
polityka naukowa i edukacyjna wspiera-
jącą tworzenie i komercjalizację polskich 
wynalazków (niskoemisyjne produkty 
i usługi) oraz przygotowująca pracow-
ników rozwijających się branż i sektorów. 
Niezbędne będzie także konsekwentne 
stosowanie instrumentów wspierają-
cych zmiany w kluczowych sektorach: 
energetyce, mieszkalnictwie i budow-
nictwie, transporcie, przemyśle, rolnic-
twie i gospodarce odpadami. Wszelkie 
działania niezbędne dla realizacji celów 
polityki klimatycznej w długim okresie  
przekładają się na rozwój Polski, przy-
nosząc jej obywatelom korzyści gospo-
darcze, ekologiczne i społeczne, w tym 
- co ważne - także zdrowotne.

1 “EN35 External Costs of Electricity 
 Production”. European Environment  
 Agency, Copenhagen 2008.

2 „Węgiel zabija. Analiza kosztów zdro- 
 wotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego
 sektora energetycznego. Greenpeace. 
 Warszawa, czerwiec 2013.

klImat a bEzPIECzEńStwO
żywnOśCIOwE w nIgrzE   
Zmiany klimatu boleśnie doświadczają konty-
nent afrykański. Pustynnienie, susze i gwałtowne 
powodzie drastycznie zmniejszają bezpieczeństwo 
żywnościowe wielu krajów. Szczególnie narażony 
jest Niger, gdzie wg danych FAO aż 4,2 mln ludzi 
cierpi z powodu niedożywienia.  lokalna Caritas 
z siedzibą w stolicy (Niamey) prowadzi aktywną 
działalność na rzecz ludzi  doświadczonych zmia-
nami klimatu i niedożywieniem - dystrybucję 
odpornych na suszę nasion, zaopatrzenie rolników 

w maszyny umożliwiające mniejszą emisję gazów 
cieplarnianych, szkolenia najlepszych metod 
uprawy. Na poziomie międzynarodowym Caritas 
Niamey zajmuje się pracą doradczą, głównie w 
obszarze finansowania działań zapobiegających i 
łagodzących negatywne skutki zmian klimatycz-
nych. Pani Dissarama Sabine Attama, dyrektor 
Caritas Niamey, dołączyła do delegacji CIDSE 
podczas Konferencji Klimatycznej COP19 w 
Warszawie.

Jakie działania podejmuje PAH na rzecz 
pomocy ofiarom zmian klimatu?

Polska Akcja Humanitarna od 20 lat 
udziela pomocy humanitarnej ofiarom 
konfliktów zbrojnych, katastrof natu-
ralnych oraz długotrwałego ubóstwa. 
Rozwiązuje problemy braku dostępu 
do wody i braku żywności, które są 
wynikiem m.in. zmian klimatycznych, 
chociaż nie tylko. Zjawiska takie jak 
tajfuny czy huragany występowały od 
zawsze, jednak na przestrzeni lat jesteśmy 
w stanie zaobserwować wyraźne nasi-
lenie występowania klęsk żywiołowych 
- ich liczba jest czterokrotnie wyższa niż 
jeszcze czterdzieści lat temu.

Czy Polacy chętnie wspierają ubogich 
mieszkańców krajów rozwijających się, 
którzy cierpią z powodu negatywnych 
skutków zmian klimatu?

Polacy bardzo chętnie pomagają ofiarom 
klęsk żywiołowych, o ile dotrze do 
nich odpowiedni przekaz medialny. Po 
uderzeniu tajfunu Haiyan na Filipinach 
w 2013r. w ciągu dwóch tygodni zebra-
liśmy ponad 1 mln zł, a łącznie w ciągu 
całej akcji 1,6 mln zł. Środki te pozwolą 
na wybudowanie ponad tysiąca domów 
i szkoły. Po trzęsieniu ziemi i  tsunami 
w Japonii w 2011r. pomoc znacznie 
przekroczyła nasze oczekiwania - łącznie 
zebraliśmy 1,3 mln zł i odbudowa-
liśmy dwa przedszkola w Kesennumie. 
Widoczna jest tu jednak zależność od 
siły przekazu medialnego - im więcej 
historii ludzkich pokazują media, tym 
większe jest wsparcie darczyńców i 
to miało miejsce w przypadku opisa-
nych tu katastrof. Przykład  konfliktu  
w Syrii jest  już zupełnie odmienny - 
konflikt ten ukazywany jest od strony 
politycznej, działań wojennych - tu 
wsparcie jest już znacząco mniejsze. 
Widać też wyraźnie, że Polacy chętniej 
pomagają ofiarom katastrof natural-
nych, niż ofiarom wojen.

Jakie zmiany można było zaobserwować 
w ciągu ostatnich lat w Polsce w zakresie 
pomocy międzynarodowej?

Z pewnością wzrosło zrozumienie 
pojęcia pomocy humanitarnej, co 
widać choćby po środkach, które do nas 
napływają. Hasło “studnia w Sudanie 
Południowym”, stworzone na potrzeby 
naszych akcji, znalazło się nawet w 
podręcznikach szkolnych. Trzy czwarte 

Polaków uważa, że pomoc humanitarna 
powinna być udzielana zwłaszcza w 
dziedzinie wodno-sanitarnej, czyli tej,  
którą się w głównej mierze zajmujemy. 
Zrozumienie to jest jednak wciąż zbyt 
małe, dlatego jednym z działań PAH, 
oprócz niesienia pomocy, jest także 
ciągła edukacja społeczeństwa. Pozostaje 
też kwestia prawodawstwa - mamy od 
niedawna Ustawę o pomocy rozwojowej, 
ale nie umożliwia ona niesienia nowo-
czesnej, naprawdę skutecznej pomocy  
w zakresie środków z budżetu państwa.

Jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać 
naszym czytelnikom zaniepokojonym 
postępującymi zmianami klimatu?

Musimy uświadomić sobie, że naszym 
codziennym życiem wpływamy pozy-
tywnie lub negatywnie na sytuację ludzi 
w najbiedniejszych krajach. Marno-
wanie energii, wody, jedzenia - to 
wszystko powoduje negatywne konse-
kwencje, zarówno w kwestii przyczy-
niania się do zmian klimatycznych, jak 
i marnowania środków, które mogłyby 
zostać przeznaczone na inne cele. Polacy 
wyrzucają co roku 9 mln ton żywności 
- gdyby pieniądze wydane na zakup 
zmarnowanego jedzenia przeznaczyć 
na pomoc humanitarną, moglibyśmy 
naprawdę zmienić świat. Zależności te 
są bardzo proste, lecz na co dzień często 
nie zdajemy sobie z nich sprawy. Ale 
mamy wpływ na życie ludzi w innych 
regionach świata i powinniśmy o tym 
pamiętać.
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POmOC humanItarna I 
SOlIDarnOść mIęDzynarODOwa 
w POlSCE
 

Rozmowa z Janiną Ochojską-Okońską

janina ochojska - okońska jest 
założycielem i prezesem polskiej 
akcji humanitarnej. jest laure-
atką wielu prestiżowych nagród, 
takich jak tytuł „kobiety europy 
94” przyznany przez wspólnotę 
europejską w brukseli, medal św. 
jerzego przyznany przez „tygo-
dnik powszechny”, czy nagroda 
lecha wałęsy. w 2011 roku janina 
ochojska została odznaczona 
krzyżem komandorskim orderu 
odrodzenia polski. w tym samym 
roku prezes pah odebrała nagrodę 
humanitarian hero of the year za 
wkład w dziedzinie pomocy huma-
nitarnej. 

„MUSIMy UŚWIADOMIć 
SOBIE, ŻE NASZyM 

CODZIENNyM ŻyCIEM 
WPŁyWAMy POZyTyWNIE 

lUB NEGATyWNIE NA 
SyTUACJę lUDZI 

W NAJBIEDNIEJSZyCH 
KRAJACH”

“WIEMy, ŻE POlSKA 
MOŻE STAć SIę 

INNOWACyJNyM 
KRAJEM O 

GOSPODARCE 
OPARTEJ NA WySOKO- 

SPECJAlIZOWANyCH 
USŁUGACH JUŻ 
W lATACH 2020-

2025. BRAKUJE 
JEDNAK BODźCóW, 

KTóRE MOGŁyBy 
DOPROWADZIć DO 

ZMIAN.”
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dr andrzej kassenberg - prezes 
instytutu na rzecz ekorozwoju. 
człowiek roku polskiej ekologii 
w 2005 r. uczestnik obrad okrą-
głego stołu ze strony solidar-
ności w tzw. podstoliku eko-
logicznym. autor i współautor 
ponad 150 publikacji. przewod-
niczący rady zarządzającej 
regionalnego centrum środo-
wiskowego na europę środkową 
i wschodnią, członek komi-
tetów pan i polskiego klubu 
ekologicznego.

W KIEruNKu POlSKIEJ 
trANSFOrmACJI 
ENErgEtyCzNEJ
WyJŚć POZA SCEPTyCyZM - ROZMOWA Z  
DR ANDRZEJEM KASSENBERGIEM
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POtrzEba zmIany w kIErunku barDzIEj 
SPrawIEDlIwEgO I POkOjOwEgO śwIata
 

Pomimo bezsprzecznych naukowych dowodów na 
zachodzenie katastrofalnych w skutkach zmian klima-
tycznych, działania międzynarodowej społeczności w tej 
kwestii wciąż nie są wystarczające, a negocjacje klima-
tyczne prowadzone pod egidą ONZ ciągną się już od 
wielu lat. Większość podejmowanych decyzji politycz-
nych nie pomaga krajom w przechodzeniu do gospo-
darki niskowęglowej i nie wspiera wysiłków krajów 
rozwijających się w zapobieganiu dramatycznym w 
skutkach zjawiskom pogodowym, takim jak wielo-
miesięczne susze i powodzie. Na próżno szukać także 
wsparcia finansowego dla krajów najbardziej narażonych 
na konsekwencje zmian. Wsparcia, które pozwoliłoby 
obrać zrównoważoną ścieżkę rozwoju.

Co ciekawe, to przedstawiciele społeczeństwa obywatel-
skiego zorganizowali w ostatnich latach szereg kampanii 
przypominających liderom świata ich odpowiedzial-
ność za trzymanie się realiów nauki i zasad sprawiedli-
wości. Kampanie te dowodzą, że lokalne inicjatywy są 
w stanie doprowadzić do  globalnej zmiany w kierunku 
bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata. Przy-
kładem jest kampania indonezyjskiego partnera brytyj-
skiej organizacji CAFOD – Instytutu Reform Usług  

 
 
Podstawowych (IESR) - „Społeczeństwo niskowęglowe”, 
która miała na celu podniesienie świadomości związanej 
ze śladem węglowym wśród młodzieży i mieszkańców 
indonezyjskich miast. Okazuje się, że zmieniając podej-
ście i styl życia można stworzyć zupełnie inne społeczeń-
stwo.

Innym sposobem dążenia do sprawiedliwego i zrówno-
ważonego świata jest upowszechnianie energetyki odna-
wialnej i implementacja efektywności energetycznej. 
Jednak tu nie wystarczą już inicjatywy indywidualne 
– w tym miejscu niezbędna jest wola polityczna, która 
pozwoli na rozwinięcie i upowszechnienie odpowied-
nich działań na poziomie międzynarodowym.  

Rok 2014 jest dla tej polityki rokiem kluczowym, 
bowiem wszystkie kraje muszą przygotować swoje 
stanowiska na konferencję klimatyczną w Paryżu  
w 2015 roku. Tam właśnie ma zostać podpisana wielo-
stronna umowa, zapobiegająca dalszym skutkom zmian 
klimatycznych. Aby umowa ta była sprawiedliwa, 
niezbędne jest uczciwe przyznanie przez poszczególne 
kraje swojej odpowiedzialności za zmiany klimatu  
i deklaracja możliwości dalszej walki z ich skutkami.  

 
 
Jest to doskonała okazja dla Polski i całej Unii Europej-
skiej do aktywnego przywództwa politycznego - tworząc 
założenia ambitnej polityki klimatycznej i energe-
tycznej do 2030 roku, kraje przyczynią się do zapew-
nienia Europie niskoemisyjnej przyszłości. Planowane 
działania powinny zwiększać efektywność energetyczną 
oraz udział energii odnawialnej w Europie, zapewniając 
tym samym większe bezpieczeństwo energetyczne  
i odpowiednio redukując emisję. Równie ważne jest 
tu finansowanie – w duchu solidarności i zróżnicowanej 
odpowiedzialności to właśnie ono jest głównym narzę-
dziem, dzięki któremu kraje najbiedniejsze będą mogły 
lepiej radzić sobie z przystosowaniem do zmian klima-
tycznych.

Ważne jest, by społeczność międzynarodowa zrozumiała 
niezwykle dużą wagę klimatycznych negocjacji, które 
toczyć się będą w 2015 roku. Krótkowzroczne ambicje 
powinny zostać zastąpione przez dalekosiężną wizję, 
tak aby idea sprawiedliwości klimatycznej zagościła w 
dyskursie ekonomiczno-społecznym i na stałe włączona 
została w nową narrację ludzkiego dobrobytu.

FrANCISzEK 
auDIEnCja Ogólna, śwIatOwy DzIEń śrODOwISka, 2013

„(...) Uprawianie i strzeżenie rzeczywistości stworzonej jest wskazaniem danym 
przez Boga nie tylko u zarania dziejów, ale także każdemu z nas. Jest to część 
Jego planu. Oznacza to odpowiedzialne rozwijanie świata, przekształcanie go, 
aby był ogrodem, miejscem możliwym do zamieszkania dla wszystkich.”

JAN PAWEł II
FragmEnt hOmIlII wygłOSzOnEj w zamOśCIu, 1999
 
„(...) Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych 
pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez 
odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona 
została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali 
o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem!”

BENEDyKt xVI
CarItaS In VErItatE, 2009

„(...) Ochrona środowiska, zasobów oraz klimatu wymaga, aby wszyscy 
odpowiedzialni w wymiarze międzynarodowym działali zespołowo i wykazali 

gotowość działania w dobrej wierze, w poszanowaniu prawa i solidarności 
wobec słabszych regionów naszej planety.”

wypowiedzi papieży na temat opieki nad stworzeniem
Photos © Mazur & Sherwood
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