
 My, obywatelki i obywatele  Polski, Europy, Świata…      
Świadomi, w jak ważnym punkcie historii naszej planety 
stoimy. Świadomi, jak niewiele czasu pozostało nam  aby 
naprawić błędy nasze i przeszłych pokoleń. Świadomi, jak 
bardzo   przyszłość naszych dzieci i wnuków na Ziemi zależy 
od nas - od tego, co zrobimy TU i TERAZ, apelujemy…  

Obudźcie się urzędnicy i politycy!            
Przedstawiciele 196 krajów świata zgromadzonych  na    
szczycie klimatycznym w Katowicach! Przestańcie się       
licytować kto da mniej a weźmie więcej, tylko pomyślcie, 
jaki świat szykujecie dla naszych dzieci! Zdobądźcie się na 
troskę o słabszych, dajcie głos kobietom, pamiętajcie o 
klimatycznej sprawiedliwości. Możecie to zrobić!             
Zadeklarujcie odważne i szybkie, ambitne plany działania 
na rzecz redukcji emisji. Plany, które pozwolą ograniczyć 
wzrost temperatury na Ziemi do maksimum 1.5 stopnia C, a 
tym samym - zatrzymać serię katastrof klimatycznych czeka-
jących nas, jeśli pozostaniemy przy obecnych planach zde-
finiowanych na mocy Porozumienia Paryskiego. 
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„Być człowiekiem  
znaczy właśnie być od-
powiedzialnym. To 
znaczy odczuwać wstyd 
w obliczu nędzy, nawet 
tej, której nie jesteśmy 
winni. To znaczy też być 
dumnym ze zwycięstwa, 
które jest udziałem ko-
legów. To świadomość, 
że dokładając swój ka-
mień, uczestniczy się w 
budowaniu świata.” 

Antoine de Saint-Exu-
péry  „Ziemia, planeta 
ludzi”

Obudźcie się ludzie biznesu i finansów! 
Nauczono was, że biznes i pieniądze są najważniejsze. 
Ważniejsze niż ludzie. Ważniejsze niż przyroda. Ważniejsze 
niż zdrowie. Ważniejsze niż miłość i przyjaźń.  Ważniejsze 
niż przyszłość. Czas abyście zrozumieli, że przyjazny klimat 
to warunek życia. A bez życia nie ma biznesu i finansów. 
Nie łudźcie się, że bogate elity będą bezpieczne i szczęś-
liwe w świecie  katastrof naturalnych, wojen o zasoby i 
wielkich migracji. Nie będą! Ale jesteście potężni i bogaci, 
możecie jeszcze uratować naszą cywilizację. 

Obudźcie się politycy z polskiego rządu! 
Pokażcie, że jeden z najbardziej uzależnionych od węgla 
krajów na świecie, potrafi w szybki i sprawiedliwy sposób 
zaniechać wykorzystywania paliw kopalnych, usunąć      
wszelkie marnotrawstwo energii i oprzeć minimum 80% 
energetyki na czystej, bezpiecznej energii z odnawialnych 
źródeł. Mamy na to maksymalnie 20 lat. Wykorzystajmy 
ten czas jak najlepiej.  

Obudźmy się MY! Każdy, nawet najdrobniejszy krok 
może zmienić świat jeśli postawią go miliardy z nas. Te 
drobne kroki sprawiły, że jesteśmy tu razem - na Marszu 
Dla Klimatu. I tak, krok po kroku, możemy iść dalej,      
zmniejszając nasz własny ślad węglowy.  Kupując i wyrzu-
cając mniej. Wymieniając się więcej. Korzystając z trans-
portu publicznego i roweru. Produkując bez emisji. Ocie-
plając domy i oszczędzając energię. Jedząc mniej mięsa i 
używając mniej pestycydów. Chroniąc cenne lasy,  mok-
radła i rzeki. Ratując zwierzęta i zachęcając do tego in-
nych.  
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I tutaj, teraz - zróbmy kolejny krok!  
To już ostatni moment. 

Podpisano: 

Fundacja Strefa Zieleni 
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO 
Fundacja Kuźnia Kampanie-rów 
Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA 
Fundacja Piaskowy Smok 
Stowarzyszenie Ostra Zieleń 
Zielone Wiadomości  

Katowice, 8. Grudnia 2018  

Aby podpisać manifest należy wysłać e-mail do: 

  
fundacja@strefazieleni.org  

 uzielinska@hotmail.com 

 paulina.lota@inspro.org.pl  
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