DEBATA: 17.00–19.00
Zmiany klimatu – wspólna sprawa. Nowy wymiar solidarności /
Moderacja: Adam Ostolski i Bartłomiej Kozek
Tworzenie sojuszy jest niezbędnym elementem zwiększania skuteczności działań
na rzecz ochrony klimatu. Jak jednak je tworzyć w świecie spolaryzowanych opinii i sprzecznych interesów? Z kim wchodzić w sojusze, a z kim się nie da? W jaki
sposób tworzyć w ich obrębie przestrzenie realnej solidarności zamiast poklepywania się po plecach? Prowadzona przez Adama Ostolskiego i Bartłomieja Kozka dyskusja skupiona będzie na kwestiach związanych z tworzeniem obszarów
solidarnego działania z poszanowaniem dzielących nas różnic. Da ona możliwość
do wskazania przez uczestników i uczestniczki ważnych dla nich priorytetów oraz
umożliwi przedyskutowanie możliwości wykorzystywania narzędzi wypracowanych w innych kręgach, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Moderacja:
Adam Ostolski – socjolog, publicysta, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Krytyki Politycznej i redakcji „Green European
Journal”. W latach 2013–2016 jeden z dwojga przewodniczących Partii Zieloni.
Bartłomiej Kozek – polski korespondent „Green European Journal”, publicysta „Zielonych Wiadomości”. Interesuje się powiązaniami między polityką
klimatyczną i społeczną oraz wpływem technologii na rynek pracy. Pracuje w
Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

SOBOTA, 21.07.2018
BLOK I: 10.00–11.30
Wprowadzenie do bezpiecznej komunikacji dla aktywistek i aktywistów.
Cz. I / Kolektyw sudoriot.net
Warsztat obejmować będzie takie zagadnienia jak podstawy analizy zagrożeń, bezpieczne zarządzanie hasłami, ochrona, powielanie i niszczenie wrażliwych danych, szyfrowana komunikacja przez Internet i dostępne opro25

gramowanie (zasady działania kryptografii asymetrycznej stosowanej w
szyfrowaniu maili) oraz bezpieczeństwo korzystania z telefonu komórkowego (w tym alternatywy dla Androida). Uczestnicy otrzymają praktyczne porady i informacje z linkami do samodzielnej instalacji po powrocie do
domu. Jeśli wystarczy czasu i będzie taka potrzeba, porozmawiamy również
o modelowaniu zagrożeń i bezpiecznym podejściu do planowanych działań.
Warsztat poprowadzi kolektyw sudoriot.net z Wrocławia.
Solidarnie z uchodźcami / Marysia Złonkiewicz
Przed czym uciekają uchodźcy przybywający do Polski i dlaczego ich sytuacja różni się od tych, którzy docierają do państw Europy Zachodniej? Co
wydarzyło się w ciągu trzech lat, że z kraju, w którym trzy czwarte społeczeństwa popierało przyjmowanie uchodźców, staliśmy się jednym z najbardziej zamkniętych narodów w Europie? I skąd biorą się kontrowersje wokół
uznania za uchodźców ludzi, którzy opuszczają miejsce swojego zamieszkania
ze względu na zmiany klimatu? Na te pytania odpowie Marysia Złonkiewicz
z inicjatywy Chlebem i Solą. Uczestnicy spotkania poznają sytuację uchodźców w Polsce, ilustrowaną licznymi historiami i przykładami. Dowiedzą się
także, co sami mogą zrobić, żeby włączyć się w działania na rzecz uchodźców.
Marysia Złonkiewicz – zajmuje się migracjami turystycznymi i uchodźstwem.
Współtwórczyni inicjatyw: post-turysta.pl, Chlebem i Solą, uchodzcy.info.
Alternatywne systemy produkcji i dystrybucji żywności /
Kooperatywy spożywcze
Punktem odniesienia dla prezentacji i zaplanowanej po nich dyskusji będą alternatywne systemy produkcji i dystrybucji żywności. Wyjdziemy z perspektywy problemów rolnictwa oraz budowania w odpowiedzi szerszych związków
między miastem a wsią, uwzględniających również wybory konsumenckie.
Przyjrzymy się zmianom klimatu w połączeniu z praktykami użytkowania ziemi i kształtowania systemu przyrodniczego w mieście.
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Udział wezmą przedstawiciele i przedstawicielki kooperatyw płockiej, poznańskiej, warszawskiej, wawelskiej, a także ogrodu społecznego Kolektyw Kąpielisko.
Uwaga: Ten warsztat trwa 120 minut.
Z pierwszej ręki – ruch oporu przeciwko wydobyciu węgla w Kolumbii /
Narlis Guzmán Angulo i Maria Fernanda Herrera Palomo
(prowadzone w języku hiszpańskim, tłumaczenie na polski)
La Guajira to od setek lat dom ludu Wayyú i afro-kolumbijskich rolników.
35 z ich społeczności zostało wysiedlonych, wielu z nich z użyciem siły.
Woda i powietrze są zanieczyszczone, wiele rzek zniknęło. Ludzie stracili ziemię i wój sposób życia. Ci, którzy walczą o swoje prawa, są prześladowani.
3 100 osób zostało zabitych, a 59 000 zostało przesiedlonych z powodu
wydobycia węgla. W tej chwili firmy węglowe chcą rozwijać swoje operacje,
a rolnicy i ludzie z Wayuu formują ruch oporu przeciwko kopalniom. Obecnie bronią rzeki, którą firmy chcą uregulować, aby dostać się do kolejnych
pokładów węgla. Uregulowanie rzeki jest bardzo niebezpieczne dla regionu,
pobliskiego lasu i ludzi.
Narlis Guzmán Angulo – aktywistka ruchu oporu przeciwko wydobyciu węgla w Kolumbii. Opisuje siebie jako zaciekłą i krytyczną kobietę, która walczy o godne życie dla wszystkich. Chroni prawa człowieka i środowisko. Jest
przedstawicielką lokalnej rady afro-kolumbijskiej i przewodniczącą stowarzyszenia bezrolnych rolników w César w Kolumbii.
Maria Fernanda Herrera Palomo urodziła się w Bogocie. Studiowała Naukę
Regionalną Ameryki Łacińskiej w Niemczech. Tematem jej pierwszej pracy naukowej był polityczny wpływ nielegalnego i legalnego oleju palmowego
z Kolumbii na rynek UE. Teraz wspiera działaczy na rzecz praw człowieka z
Kolumbii, którzy także walczą o prawa Matki Ziemi i dobre życie.
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BLOK II: 12.00–13.30
Wprowadzenie do akcji bezpośrednich / Skills for Action
(prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Jedną z form działania, która w ostatnich latach jest coraz częściej stosowana w ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w Europie, jest nieposłuszeństwo obywatelskie. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest rodzajem akcji
politycznej, która polega na świadomym i publicznym łamaniu praw dla osiągnięcia politycznego celu, na przykład poprzez nielegalne wejście do kopalni
węgla. Może być wykorzystane w celu nagłośnienia problemu nierówności
lub do podkreślenia szczególnej pilności danej sytuacji. Podczas tego warsztatu przedstawimy koncepcję nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz kilka
aktualnych i historycznych przykładów tego, gdzie sięgnięto po takie rozwiązanie. Omówimy, w jakich warunkach akcja nieposłuszeństwa obywatelskiego ma sens i na co zwrócić uwagę przy planowaniu.
Warsztat przeprowadzi dwoje trenerów Skills for Action, sieci trenerów dla
ruchów społecznych ruch w krajach niemieckojęzycznych. Trenerzy oprą się
głównie na swoich doświadczeniach z działań w Niemczech, jednak podczas
warsztatów będą również czas na zastanowienie się nad sytuacją, doświadczeniem i praktykami aktywistów w Polsce lub w innych krajach, z których
pochodzić będą uczestnicy.
Wprowadzenie do bezpiecznej komunikacji dla aktywistek i aktywistów.
Cz. II / Kolektyw sudoriot.net
(opis wyżej)
Żyć z korzyścią dla wszystkich: Osada Twórców i regeneratywne osiedla
przyszłości / Jędrzej Cyganik
Osada Twórców to prototyp samowystarczalnego osiedla mieszkalnego,
opartego o idee permakultury, agroekologii i zrównoważonego (post)rozwoju.
To miejsce tworzone przez kilkusetosobową społeczność ludzi kreatywnych,
poszukujących ekologicznych rozwiązań dla swojego codziennego życia. To
pole eksperymentu i testowania nowych i starych doświadczeń w zakresie
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m.in. budownictwa, uprawy żywności czy energetyki, ale również rozwoju
osobistego i relacji międzyludzkich. To próba zbudowania miejsca, w którym
ludzie mogą w pełni realizować swój potencjał i potrzeby, bez szkody a z korzyścią dla innych mieszkańców ekosystemu.
Jędrzej Cyganik jest filologiem polskim i cieślą, zatrudnionym w Osadzie
Fundacji Cohabitat, gdzie opiekuje się warsztatem stolarskim, lasem i sadem.
Związany blisko z Wawelską Kooperatywą Spożywczą, ruchem suwerenności
żywnościowej Nyeleni oraz z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot.
DYSKUSJA: 14.00–15.00
Otwarta dyskusja: Co po Obozie dla Klimatu?
Po Obozie dla Klimatu wrócimy do domów z nowymi pomysłami i inspiracją
do dalszego działania. Jak wykorzystać tę energię i motywację? W jaki sposób
możemy się dalej organizować? Czy chcemy pozostać w kontakcie? A jeśli
tak, to jak się komunikować? Czy rozwiązaniem mogłyby być grupy regionalne? Jakie wydarzenia w najbliższej przyszłości są dla nas okazją do organizacji
spotkań, warsztatów lub protestów? Czy chcemy, by Obóz dla Klimatu stał
się wydarzeniem cyklicznym? Zapraszamy was do udziału w otwartej dyskusji
na temat przyszłości ruchu klimatycznego w Polsce.
BLOK III: 15.00–16.30
Suwerenność żywnościowa i agroekologia chłopska / Nyeleni Polska
Podczas prezentacji poświęconej suwerenności żywnościowej poznamy przykłady działań ruchu Nyeleni oraz La Via Campesina, ukierunkowanych na
globalną politykę społeczno-ekonomiczną. W relacji do ochrony klimatu i
sprawiedliwości społecznej mowa będzie między innymi o roli oddolnych organizacji rolniczych, potrzebie zmiany dyskursu o dobrach
Nyeleni Polska to nieformalna, międzyśrodowiskowa grupa działania na rzecz
suwerenności żywnościowej oraz promowania zrównoważonego, lokalnego
rolnictwa.
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Roşia Montană: jak zatrzymać kopalnię złota / Roxana Pencea &
Tudor Brădățan (prowadzone w języku angielskim, tłumaczenie na polski)
Roşia Montană to nie tylko nazwa rumuńskiej wioski położonej na największym złożu złota w Europie, ale również symbol sprzeciwu wobec korupcji,
niszczenia środowiska i nadużyć korporacyjnych. Kampania rozpoczęła się w
2002 roku, gdy kanadyjska firma próbowała uruchomić największą w Europie
kopalnię odkrywkową, mającą pozyskiwać złoto przy użyciu roztworu cyjanku sodu. Kampania okazała się sukcesem, ponieważ kopalnia nigdy nie została uruchomiona, a obecnie firma domaga się rekompensaty pozywając rząd
rumuński. Jest to obecnie najdłuższy i najbardziej udany ruch społeczny w
Rumunii, dający początek nowej fali inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.
Roşia Montană jest także domem dla wyjątkowego dziedzictwa starożytnego,
a kilka dni po napisaniu tego tekstu, Komitet UNESCO podejmie w Bahrajnie decyzję, czy Roşia Montană znajdzie się na liście Światowego Dziedzictwa.
Roxana Pencea i Tudor Brădăţan to dwoje założycieli Declic (rumuńskiego stowarzyszenia kampanii internetowych, zwalczania niesprawiedliwości,
niszczenia środowiska, nierówności i łamania praw człowieka) oraz Mining
Watch Romania (sieć organizacji monitorujących projekty wydobywcze w
Rumunii). Przez lata byli oni częścią zespołu ds. Strategii i komunikacji w
ramach kampanii Ocalić Roşia Montană, współpracujących z bardzo zdeterminowaną grupą ludzi, aby tworzyć wiadomości i działania, które z sukcesem
uniemożliwiały otwarcie największej w Europie kopalni złota.
Negocjacje klimatyczne dla początkujących / Artur Wieczorek
Wciąż słyszysz, że COP to ważne wydarzenie, ale nie masz pojęcia, co się tam
właściwie dzieje? Skróty ADP, LULUCF i AOSIS nic ci nie mówią? A może
już planujesz się wybrać na szczyt klimatyczny w Katowicach, ale jeszcze nie
wiesz, co będziesz tam robić? Ten warsztat jest dla ciebie. Podczas warsztatu
porozmawiamy o tym, czym jest szczyt klimatyczny, co się na nim dzieje i jak
się w tym wszystkim odnaleźć. Zastanowimy się także nad tym, czego spodziewamy się (lub nie) po grudniowym szczycie w Katowicach. Spróbujemy
też zaplanować możliwe wspólne działania.
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Artur Wieczorek – obserwator podczas szczytów klimatycznych COP 18 i
COP 19. W latach 2016–2017 sekretarz generalny Federation of Young European Greens. Od 10 lat zajmuje się edukacją globalną i edukacją dla zrównoważonego rozwoju jako trener i koordynator projektów edukacyjnych.
DEBATA: 17.00–19.00
Obywatelskie nieposłuszeństwo w Polsce. Co dalej? /
Moderacja: Piotr Trzaskowski
Od blokowania budowy zapory w Czorsztynie do Obozu dla Puszczy ruch
ekologiczny w naszym kraju nie unika radykalnej konfrontacji z władzą. Nie
on jedyny. Łamanie prawa w obronie dobra wspólnego od dawna praktykuje
ruch lokatorski oraz od niedawna obrońcy demokracji i państwa prawa. Wraz
z przedstawicielami tych grup zastanowimy się nad tym, czy od lat 90. zmieniała się rola obywatelskiego nieposłuszeństwa w działalności społecznej, czy
łamanie prawa w obronie dobra wspólnego ma zawsze takie same uzasadnienie
i czy w obliczu licznych kryzysów (klimatycznego, kapitalizmu i demokracji) ta
metoda walki ma dziś większe znaczenie niż wcześniej.
Moderacja: Piotr Trzaskowski – działacz społeczny, spółdzielca spożywczy,
pomysłodawca i założyciel Akcji Demokracji. Doradza organizacjom i ruchom
społecznym.

NIEDZIELA, 22.07.2018
BLOK I: 10.00–11.30
Wprowadzenie do komunikacji empatycznej / Magda Zowsik
„Ludzie nie działają przeciw innym, lecz po to by zaspokoić swoje potrzeby” –
Marshall Rosenberg. W relacjach z ludźmi, zarówno osobami bliskimi, współpracownikami, jak i tzw. oponentami, często napotykamy na wyzwania. W sytuacjach trudnych jedni dzielą się swoimi odczuciami wprost, co inni mogą
odebrać jako atak na siebie. Z kolei inni wycofują się i tkwią w urazie. Może to
prowadzić do różnicy zdań, rodzenia napięć i narastania konfliktów. Jak temu
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