dystrybucji dochodów? Jak zmienić obecny, niesprawiedliwy i szkodliwy dla
środowiska, sposób produkcji i konsumpcji? Na te i inne pytania spróbujemy
odpowiedzieć podczas naszej debaty.
Jarosław Urbański – działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, autor takich książek jak „Prekariat i nowa walka klas” oraz
„Społeczeństwo bez mięsa”.

PIĄTEK, 20.07.2018
BLOK III: 15.00–16.30
Ruch klimatyczny potrzebuje feminizmu / Kinga Karp
Zarówno w przypadku grup feministycznych, jak i tych działających na rzecz
sprawiedliwości klimatycznej ważną kwestią jest dobórs posobów działania oraz
relacje wewnątrz tych grup i pomiędzy nimi. C
 hoć działają one na rzeczzmiany
społecznej, w swoich strukturachnierzadko powielają opresyjne mechanizmy
funkcjonowania. Temat relacji władzy wewnątrz grupy, nieformalnej hierarchii,
paternalizmu czy seksizmu nie zawsze jest problematyzowany. Podczas warsztatu osoby uczestniczące będą miały możliwość przyjrzenia się strukturom własnych organizacji pod tym właśnie kątem – władzy, mechanizmów wykluczania,
poniżania, udzielania i odbierania głosu. Poza tym zadamy pytania o strukturę
genderową i reprezentację różnych grup społecznych w ruchach ekologiczno-klimatycznych. Czy zmiana optyki na bardziej feministyczną może wesprzeć
dążenia do realnych zmian politycznych w kwestiach środowiskowych?
Kinga Karp – aktywistka Obozu dla Puszczy, trenerka antydyskryminacyjna i
WenDo, edukatorka seksualna, psycholożka. Członkini zarządu Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej. Interesuje ją praca z ciałem i głosem oraz działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i sprawiedliwości społecznej.
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Chrześcijańska ekologia integralna a zmiany klimatu /
Emilia Ślimko i Mateusz Piotrowski
Czym jest ekologia integralna proponowana przez Papieża Franciszka? Jakie
jest główne przesłanie „ekologicznej” encykliki Laudato Si? Czy dotyczy tylko
katolików? Warsztat będzie okazją do refleksji, w jaki sposób ekologia integralna odpowiada na wyzwania współczesności oraz w jakim stopniu dotyka
naszego codziennego życia i wyborów, jakie podejmujemy. Opowiemy też o
tym, jak się zaangażować, a także o działaniach związanych z ochroną klimatu,
planowanych przez polskie i zagraniczne chrześcijańskie organizacje ekologiczne w związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach (COP 24) – i potem.
Mateusz Piotrowski – doktor teologii Uniwersytetu w Nottingham i koordynator programowy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce.
Emilia Ślimko – aktywistka i edukatorka ekologiczna, trenerka rozwoju i uważności. Działa w Ruchu Ekologicznym św. Franciszka z Asyżu, Fundacji Otwarty
Plan oraz Polskiej Zielonej Sieci.
Bogactwa naturalne – zysk czy wyzysk? Walka przeciw kopalniom na
globalnym Południu / Ewa Jakubowska-Lorenz
Jak myślisz, ile nowych smartfonów produkuje się co roku? Ile różnych minerałów mieści się w każdym z nich? Gdzie i jak się je wydobywa? Na jaką
skalę? Kiedy skończą się surowce i co się stanie, zanim to nastąpi? Co wydobycie oznacza dla społeczności lokalnych i jaką cenę płacą za obronę swojej
ziemi? Czy da się zakazać wydobycia? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatu.
Ewa Jakubowska-Lorenz prowadzi program Europejska Polityka Rolna w Fundacji im. Heinricha Bölla prowadzi. Przez wiele lat dziennikarka Polskiej Sekcji
radia BBC, potem odpowiadała za komunikację w Greenpeace i ClientEarth.
W Instytucie Globalnej Odpowiedzialności (IGO) prowadziła projekt „Stop
Mad Mining”. Za tekst o złocie w Salwadorze dostała nagrodę „Pióro Odpowiedzialności”.
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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

