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Dzisiaj, coraz rzadziej słyszymy watpliwości co do tego, że wyzwanie klimatyczne jest 

wyzwaniem cywilizacyjnym. Jest trudnym testem dla naszego poczucia 

odpowiedzialności za planetę, na której przyszło nam żyć. Jest trudnym testem dla 

naszego poczucia odpowiedzialności za przetrwanie ludzkiej wspólnoty. Kiedy tutaj 

rozmawiamy o kryzysie klimatycznym, kolejna fala zalewa Wenecję. 

Nie istnieje planeta B, na którą możemy się przenieść. Nikt nie przejmie od nas zadania 

utrzymania solidarności z przyszłymi pokoleniami. Musimy ją pokazać my, tu i teraz.  

Walka o klimat wymusza na nas wszystkich  nowy typ myślenia. Nie silosowego,  

a holistycznego, uwzględniającego całość środowiska, w którym żyjemy i działamy, 

wszystkie powiązania i wszechstronne konsekwencje.  

Walka o klimat powinna być  właściwie łatwa, bo na końcu wszyscy wygramy. 

Uruchamia działania, które tworzą wartość dodaną w bardzo rożnych sferach naszego 

życia jako jednostek i jako społeczności.  

Politycy, chyba jednak nieuczciwie, pokazują nam tę walkę przez pryzmat kosztów, 

które musimy ponieść. Rzadko pojawia się w debacie politycznej całościowy bilans 

działań na rzecz ochrony klimatu, obejmujący koszty i korzyści. Rzadko słyszymy jako 

obywatele, że kontynuacja inwestowania w przemysły czy przedsiębiorstwa schyłkowe 

to także ryzyko, że jeśli fundusze emerytalne ulokują tam nasze pieniądze, nasze 
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emerytury bedą niższe. Rzadko słyszymy, iż inwestowanie w gospodarkę 

alternatywną, niskoemisyjną, proklimatyczną tworzy nowe, przyszłościowe miejsca 

pracy. Rzadko słyszymy, iż niskoemisyjny model gospodarki to także lepszy stan 

naszego zdrowia, a więc niższe koszty ochrony zdrowia. Kiedy Prezydent Polski mówi, 

że jesteśmy bezpieczni energetycznie, bo nasze zasoby węgla wystarczą na dwieście 

lat, pomijając już ten drobiazg, że mówi to,otwierając w Katowicach szczyt klimatyczny, 

patrzy na te zasoby wyłącznie z czysto geologicznego punktu widzenia. Powinien 

wiedzieć, że sens ekonomiczny, społeczny, cywilizacyjny takiej wypowiedzi jest 

dramatycznie odmienny.  

Mam ochotę powiedzieć, że na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej. Jest dobrą 

busolą, jest światełkiem w tunelu, jest    sposobem na bycie i działanie razem, co w 

tym przypadku ma wielkie znaczenie.  

Zmiany klimatyczne nie przestrzegają granic, ani tych politycznych, administracyjnych, 

ani tych terytorialnych czy geograficznych. Wymagają wspólnego podejścia i działania. 

Od poziomu całkiem lokalnego po globalny.  

Europejski pakt klimatyczny jest dziś wspierany przez większość sił politycznych  

w Unii. Towarzyszą temu jednak akcje blokowania procesu decyzyjnego, w czym 

niestety uczestniczy także Polska. Europa przez ostatnich piętnaście lat stworzyła 

wiele instrumentów polityki służącej  zarówno osłabianiu konsekwencji zmian 

klimatycznych, jak i zapobieganiu im. Dzisiaj można powiedzieć, że przechodzą one 

przez wszystkie niemal polityki europejskie. Pamiętam początki tego procesu, kiedy  

w 2004 roku kolega w Komisji Europejskiej, Stavros  Dimas objął po raz pierwszy 

odpowiedzialność za politykę klimatyczną. W ciągu  tych piętnastu lat pokonaliśmy 

przeogromny dystans.  

Myślę  też, że coraz bardziej doceniamy w tej polityce rolę, jaką odgrywają zmiany 

postaw i zachowań konsumentów, ludzi biznesu, po prostu obywateli, coraz bardziej 

aktywnych na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i globalnym. 
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Działanie Europy skupia się w trzech obszarach. Po pierwsze, w obszarze celów 

politycznych, coraz bardziej ambitnych w odniesieniu do osiągnięcia neutralności 

klimatycznej, efektywności energetycznej, zmiany struktury nośników energii. Po 

drugie, w sięganiu po narzędzia prawne. Zmiany prawne obejmują nie tylko regulacje 

bezpośrednio powiązane z klimatem, ale także sektory powiązane. Myślę  na 

przykład  o obszarze związanym z wykorzystaniem plastiku, o zarządzaniu odpadami, 

o gospodarce o zamkniętym obiegu, o rożnych sektorach produkcyjnych, np. 

rolnictwie. Po trzecie, jest to cały obszar finansowania rozwoju, w tym poprzez środki 

publiczne i prywatne. Walce o klimat towarzyszy postępująca zmiana modelu 

finansowania  rozwoju.  Wieloletnie ramy budżetowe przewidują istotny wzrost 

finansowania proklimatycznego, Europejski Bank Inwestycyjny zapowiada dalszy 

przyrost inwestycji trwałego rozwoju. Jesteśmy w trakcie uzgodnień dotyczących 

regulacji w sferze taksonomii, ułatwiającej podmiotom rynku bankowego  

i kapitałowego identyfikację projektów inwestycyjnych służących realizacji celów 

klimatycznych i, szerzej, trwałego  rozwoju. Europejski nadzór wprowadza nowe, 

związane także z klimatem, ryzyka do stress testów.  

Walka o klimat jest wspólną sprawą. Uda się, jeśli będzie jej towarzyszył wspólny 

wysiłek. Mam wrażenie, iż obywatele lepiej niż politycy rozumieją to wyzwanie. A wsród 

obywateli wyróżniają się pod tym względem kobiety. Naszym zadaniem jest 

więc  pomóc politykom, w naszym własnym interesie, docenienie tego wyzwania. 

Inaczej, pozbawią nas szans rozwojowych.  

Koszty zaniechania inwestowania w ochronę klimatu będą wysokie. Myślę na przykład 

o inwestycjach w energię odnawialną  w kontekście kontynuowania miliardowych 

subsydiów węglowych. To są inwestycje w petryfikowanie  istniejących struktur. 

Kosztowne. 

Czyj wspólny wysiłek jest potrzebny? Na pewno samorządów, biznesu, 

obywatelskiego społeczeństwa, ludzi nauki, odpowiedzialnie aktywnego państwa.  

Doświadczenia w Unii Europejskiej wskazują na szczególną rolę samorządów. To 

burmistrzowie byli pierwszymi, którzy wiele lat temu założyli kongres na rzecz klimatu. 

Aktywni do dziś. Ostatni październikowy tydzień regionów w Brukseli to pokazał.  
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Warto uświadamiać  politykom rożnych szczebli, że transformacja klimatyczna to 

ścieżka modernizacji gospodarki, poprawy jakości życia, alternatywnego zatrudnienia. 

Miasta mają rolę szczególną. Przykłady Zabrza, Gliwic, Rybnika pokazują, że także,  

a może szczególnie w regionach węglowych, jest możliwa wielka zmiana, będąca 

rezultatem współpracy na poziomie miasta wszystkich sił, które chcą lepszej 

przyszłości. Duża zmiana może wydarzyć się właśnie na poziomie lokalnym. Nawet 

przez wspólne przedsięwzięcia z sąsiadem zza płotu. Także przez granicę.  

Polska, moim zdaniem, nie wyzwoliła się jeszcze z ryzyka pułapki średniego rozwoju. 

Potrzebuje nowych dźwigni. W ostatnim rankingu Global Innovation  Index jest na 39 

miejscu. Klimat jest szansą, której nie wolno przegapić.  

Europa odpowiada za 9% światowych emisji gazów cieplarniach. To dużo więcej niż 

nasz udział w ludności świata, który kształtuje się na poziomie 6%. Reszta świata jest 

z nami. Wkrótce odbędzie się następny szczyt klimatyczny. Wielkich emitentów jest 

ciagle za dużo i są za duzi. Stany Zjednoczone wychodzą z umowy paryskiej. Ale 

poszczególne stany i miasta amerykańskie nie realizują polityki Prezydenta. Wręcz 

przeciwnie.  

Co my, jako Kongres Kobiet możemy zrobić? 

Na pewno wywierać presję na polskie władze. Wspierać  ruchy obywatelskie. 

Edukować, uświadamiać. I nie zapominać, że tam, gdzie zmiany klimatyczne bolą 

najdotkliwiej, najbardziej cierpią kobiety i dzieci.  

 


