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Publikacja powstała w ramach projektu START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie  
CSO-LA/2017/388-169 dzięki finansowaniu i wsparciu Unii Europejskiej. Wyrażone w niniejszym dokumencie 

poglądy i opinie należą do autorów i autorek tekstów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i stanowiska  
Komisji Europejskiej.

W całym tekście zastosowano język równościowy, nazywany też włączającym. Jego celem jest podkreślenie  
obecności i włączenie perspektyw osób z grup marginalizowanych, a także tworzenie bardziej sprawiedliwych  

i włączających norm językowych, które odzwierciedlają różnorodność świata.
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NA ŻYCIE NA ŚWIECIE?
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Wstęp 
 

Drogie Nauczycielki i Edukatorki! Szanowni Nauczyciele i Edukatorzy!

Z wielką przyjemnością prezentujemy pakiet sześciu Globalnych lekcji na rzecz zrówno-
ważonego świata. 

Globalne lekcje zabierają młodych ludzi w edukacyjną podróż w głąb tematyki wyzwań 
współczesnego świata, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz migracji. Każda lek-
cja to trzy warsztaty, do których przygotowane zostały szczegółowe scenariusze. To, co 
wyróżnia prezentowane materiały, to stopniowe wprowadzanie uczniów i uczennic w daną 
problematykę, przy jednoczesnym przekazywaniu im wiedzy na temat globalnych nierów-
ności. W ramach zajęć młodzież zdobywa też podstawowe umiejętności prowadzenia lo-
kalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka, a także kształtuje po-
stawy otwartości i szacunku dla innych ludzi, bez względu na to, kim są, gdzie mieszkają 
i w co wierzą. 

Globalne lekcje dla zrównoważonego świata to efekt trzyletniej współpracy nauczycieli 
i  nauczycielek oraz edukatorów i  edukatorek związanych ze Stowarzyszeniem Amnesty 
International i zaangażowanych w międzynarodowy projekt START THE CHANGE! Dzia-
łaj lokalnie, zmieniaj globalnie. Wszystkie te osoby pracują z młodzieżą o różnorodnych 
potrzebach edukacyjnych, w różnych kontekstach, zarówno w ramach edukacji formalnej, 
jak i pozaformalnej. W scenariuszach globalnych lekcji prezentują swój unikalny punkt 
widzenia i  swój autorski pomysł na to, jak zaangażować młodzież w działania na rzecz 
lepszego, bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że globalne 
lekcje staną się inspiracją do prowadzenia własnych działań edukacyjnych promujących 
ideę zrównoważonego rozwoju i wartości praw człowieka. 

Katarzyna Salejko 

Koordynatorka projektu START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie 

Jak korzystać z Globalnych lekcji na rzecz zrównoważonego świata?
Sześć scenariuszy globalnych lekcji to propozycje ćwiczeń warsztatowych poświęconych 
różnym aspektom problematyki zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i migracji. Każ-
da globalna lekcja została opracowana w taki sposób, by w ramach kolejnych warsztatów 
młodzież pogłębiała swoją wiedzę i nabierała motywacji do podjęcia własnych działań, 
które wprowadzą pozytywną zmianę na świecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ze sce-
nariuszami trochę poeksperymentować. Można zmienić kolejność wybranych ćwiczeń 
w ramach danej lekcji, ograniczyć ich liczbę lub stworzyć własny warsztat na podstawie 
ćwiczeń z różnych globalnych lekcji i innych materiałów edukacyjnych. Pamiętajcie jed-
nak, żeby zawsze dostosowywać scenariusz warsztatu do aktualnych potrzeb i możliwości 
młodych ludzi, z którymi pracujecie. 
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ZMIANY KLIMATU  
A MIGRACJE I PRAWA  
CZŁOWIEKA
Poniższa ścieżka globalnych lekcji pomaga wyjaśnić młodzieży, w jaki sposób zachodzące 
zmiany klimatu wpływają na życie ludzi, ich miejsce zamieszkania i życiowe decyzje, czyli 
jak klimat łączy się z prawami człowieka. Uczestnicy i uczestniczki zajęć dostrzegą zależ-
ności, jakie istnieją między naszymi codziennymi wyborami a sytuacją osób zmuszonych 
do zmiany miejsca zamieszkania. Młodzi ludzie dowiedzą się, na czym polegają efekt 
cieplarniany i globalne ocieplenie oraz w jaki sposób każdy z nas wpływa na środowisko 
naturalne. Uczniowie i uczennice odkryją, dlaczego nadmierna emisja dwutlenku węgla 
jest tak niepożądana i dlaczego to my, jako mieszkańcy i mieszkanki krajów rozwiniętych 
gospodarczo, ponosimy odpowiedzialność za zmiany klimatu, które obejmują cały świat,  
a ponadto poznają różnorodne przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Zobaczą na kon-
kretnych przykładach, jak nagłe zmiany środowiskowe oddziałują na losy ludzi, a  także 
w jaki sposób długotrwałe zmiany klimatu generują konflikty zbrojne, takie jak wojna w Sy-
rii czy konflikt w Darfurze, powodując tym samym migracje ludności. Wszystko to skłoni 
młodzież do refleksji nad tym, co możemy zmienić swoimi działaniami na każdym pozio-
mie – jednostkowym, lokalnym i krajowym – aby nie dopuścić do katastrofy klimatycznej.

Cele: 

 Wyjaśnisz klasie przyczyny i konsekwencje zmian klimatu. 

 Wskażesz młodzieży współzależności między zmianami klimatycznymi a migracjami.

 Przedstawisz młodym ludziom zależności pomiędzy krajami o wysokich i niskich do-
chodach narodowych w kontekście zmian klimatu.

 Zmotywujesz uczniów i uczennice do działań prośrodowiskowych i społecznych. 
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Kluczowe poJęciA: zmiana klimatu, efekt cieplarniany, emisja CO2, konflikt klimatycz-
ny, konflikt w Syrii, konflikt w Darfurze, uchodźca/uchodźczyni klimatyczny/a, migrant/
migrantka klimatyczny/a

czAs tRwAniA: 1 x 60 minut, 2 x 90 minut

GRupA wieKowA: powyżej 13 lat

pRzedmiotY: geografia, biologia, język polski, godzina wychowawcza, element programu 
wychowawczo-profilaktycznego

ReAlizowAne elementY podstAwY pRoGRAmoweJ:

ii etap edukacyjny – szkoła podstawowa iV−Viii

GEOGRAFIA 
wymagania ogólne: I.4, I.6, I.8, II.4, II.7, II.9, III.3; wymagania szczegółowe: II.7, IV.7 

BIOLOGIA 
wymagania ogólne: III.1, III.2, VI.1−3; wymagania szczegółowe: VII.1 

ETYKA 
wymagania ogólne: I.1, I.2, II.3, III.3, IV.1; wymagania szczegółowe: II.11, IV.1, IV.3, 
IV.5 

iii etap edukacyjny – liceum/technikum

GEOGRAFIA 
zakres podstawowy – wymagania ogólne: I.3, I.5, II.5–7, II.9−10, III.5; wymagania 
szczegółowe: III.1, VII.3, VIII.6–8, XIII.8, XIII.10 

zakres rozszerzony – wymagania ogólne: I.6, III.5; wymagania szczegółowe: XVIII.5, 
XVIII.7, XXI.1, XXI.3, XXI.4, XXII.4, XXIII.2 

WOS 
zakres podstawowy – wymagania ogólne: I.1, II.2, III.1, III.5, IV.1; wymagania  
szczegółowe: VII.2 

zakres rozszerzony – wymagania ogólne: I.6, I.8, II.2, IV.1, VII.2, VII.7, VII.8 

BIOLOGIA 
zakres podstawowy – wymagania ogólne: IV.1, IV.4, VI. 1−3; wymagania szczegółowe: 
XI.2–4, XI.8, XI.9 

iii etap edukacyjny – branżowa szkoła i stopnia: 

GEOGRAFIA 
wymagania ogólne: 1, 2, 3; wymagania szczegółowe: I.1, I.14, III. 1–5 

WOS 
wymagania ogólne: 2, 4, 6; wymagania szczegółowe: V.2, VI.5. 

BIOLOGIA 
wymagania ogólne: 1; wymagania szczegółowe: II.2, II.7 
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WARSZTAT 1.
ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
– NA CZYM POLEGA ZAGROŻENIE?

po zAJęciAch uczeń/uczennicA:

 potrafi podać przyczyny oraz skutki zmian klimatu;

 rozumie mechanizm powstawania efektu cieplarnianego i jego skutki;

 potrafi opisać wpływ działań człowieka na pogłębianie się efektu cieplarnianego i zmian 
klimatu;

 rozumie pojęcie gazów cieplarnianych i ich wpływ na zmiany klimatu;

 wie, które działania człowieka powodują nadmierną emisję dwutlenku węgla oraz rozu-
mie jego znaczący wpływ na efekt cieplarniany.

czAs tRwAniA: 45 minut

mAteRiAłY: 

 smartfony uczniów i uczennic z dostępem do Internetu (do skorzystania z narzędzia 
Mentimeter – opcjonalnie);

 tablica;

 komputer i rzutnik;

 fragment wykładu Marcina Popkiewicza:  
https://www.youtube.com/watch?v=OtqBwDaj5lI (dostęp: 18.08.2020);

 flipchart;

 opis efektu cieplarnianego – po jednym dla każdej grupy (Załącznik 2.);

 rozsypanka – po jednym zestawie dla każdej grupy (Załącznik 3.);

 flamastry.

Wskazówki 
dla osoby 
prowadzącej:

To ważne, by podczas pierwszego warsztatu pokazać mło-
dzieży, że zrozumienie kwestii zmian klimatu jest możliwe 
oraz że nasze codzienne wybory mają wpływ na zmiany za-
chodzące w środowisku przyrodniczym. Przed warsztatem 
postaraj się samodzielnie zgłębić temat, by czuć się pew-
nie podczas zajęć i być wiarygodną/ym. Sugerujemy lektu-
rę artykułów na portalach: http://ziemianarozdrozu.pl/ lub 
https://naukaoklimacie.pl/.

https://www.youtube.com/watch?v=OtqBwDaj5lI
http://ziemianarozdrozu.pl/
https://naukaoklimacie.pl/
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Krok 1. Zmiana klimatu – z czym się nam kojarzy? (10 minut)

1. Zacznij zajęcia od wspólnego odkrywania, czym jest dla nas zmiana klimatu. Po-
prowadź to ćwiczenie za pomocą narzędzia Mentimeter (https://www.mentimeter.
com). Każdy/a  uczeń/uczennica za pomocą swojego smartfona wchodzi na stronę  
www.menti.com, gdzie podaje kod dostępu, a następnie wpisuje swoje skojarzenia. W efek-
cie powstaje chmura skojarzeń. Podkreśl, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi – zachęć 
młodzież, by wpisywała wszystko, co kojarzy jej się z określeniem „zmiana klimatu”.

2. Możesz także przeprowadzić to ćwiczenie, używając tablicy lub flipcharta – poproś 
młodych ludzi, by podawali wszystkie swoje skojarzenia, a ty zapisuj je na tablicy/flip-
charcie. Postaraj się zapisywać je w różne strony, pod różnymi kątami, by otrzymać bar-
dziej niecodzienny obraz. Mentimeter jest o tyle ciekawszym narzędziem, że gromadzi 
indywidualne skojarzenia anonimowo, więc odpowiadający mniej się krępują wyrażać 
swoje myśli, a efekt końcowy pokazuje, które skojarzenia są najczęstsze w danej grupie. 
Więcej o narzędziu Mentimeter przeczytasz tutaj: https://www.doskonaleniewsieci.pl/
Upload/Scenariusze/efektywne-wspomaganie/Mentimeter.pdf (dostęp: 18.08.2020), 
https://otwartezasoby.pl/aplikacje-do-quizow-i-ankiet-na-zywo-ktora-wybrac-do-szkoly-
i-na-warsztaty (dostęp: 18.08.2020).

3. Podsumuj ćwiczenie, zwracając uwagę na różnorodność skojarzeń, a  jeśli będzie to 
możliwe, wskaż wśród nich te, które odnoszą się do kwestii globalnego ocieplenia. 

Krok 2. Efekt cieplarniany – co to takiego? (20 minut)

1.	 Spytaj klasę, kto słyszał o efekcie cieplarnianym i na czym on polega. Po krótkiej wy-
mianie myśli przekaż młodzieży podstawową definicję:

2. Skąd więc takie zamieszanie? Powiedz, że zaraz postaracie się wspólnie rozwikłać ten 
problem. Podziel klasę na pięcioosobowe grupy. Każdej grupie rozdaj opis efektu cie-
plarnianego (Załącznik 2.). Zadaniem grupy jest narysowanie na arkuszu papieru pro-
stego schematu efektu cieplarnianego z uwzględnieniem informacji zawartych w tek-
ście. Przykładowy schemat znajduje się w Załączniku 1.

3. Po wykonaniu zadania grupy powinny położyć swoje schematy w jednym miejscu, aby 
widoczne były różnice i podobieństwa między nimi. Poproś jedną grupę na ochotni-
ka, by wyjaśniła własnymi słowami, na czym polega efekt cieplarniany. Spytaj resz-
tę uczniów i  uczennic, czy mają coś do dodania, czy coś jest niejasne lub czy coś  
ich zaskoczyło. 

4. Podsumuj to ćwiczenie stwierdzeniem, że problemem nie jest efekt cieplarniany, lecz 
zmiany jego nasilenia, czyli postępujący wzrost średniej temperatury Ziemi. Od cza-
sów sprzed rewolucji przemysłowej, czyli od drugiej połowy XIX wieku, temperatura ta 
wzrosła już o ponad 1°C. Jeśli szybko nie zredukujemy emisji gazów cieplarnianych, 

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania 
dużej części promieniowania słonecznego i  zatrzymywania promieniowania wysyłanego przez 
powierzchnię Ziemi. Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni Ziemi pozba-
wionej atmosfery utrzymywałaby się na poziomie -18°C, podczas gdy obecnie średnia tempera-
tura na Ziemi wynosi +15°C. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i z naszego punktu 
widzenia bardzo korzystnym, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie. 

https://www.mentimeter.com
https://www.mentimeter.com
www.menti.com
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Scenariusze/efektywne-wspomaganie/Mentimeter.pdf
https://www.doskonaleniewsieci.pl/Upload/Scenariusze/efektywne-wspomaganie/Mentimeter.pdf
https://otwartezasoby.pl/aplikacje-do-quizow-i-ankiet-na-zywo-ktora-wybrac-do-szkoly-i-na-warsztaty
https://otwartezasoby.pl/aplikacje-do-quizow-i-ankiet-na-zywo-ktora-wybrac-do-szkoly-i-na-warsztaty
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to w trzeciej dekadzie XXI wieku średnia temperatura może sięgnąć 1,5°C, a do 2100 
roku – powyżej 4°C, i będzie stale rosnąć. To zaś spowoduje nieodwracalne zmiany 
w warunkach życia na Ziemi. Dlatego też w 2015 roku podczas konferencji klimatycz-
nej COP21 w Paryżu 190 krajów podpisało porozumienie, w którym określono potrzebę 
wspólnego ograniczania globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenia do 
utrzymania go na poziomie 1,5°C.

5. Jeśli masz czas, możesz jako podsumowanie wyświetlić film NASA pokazujący, jak 
zmienia się temperatura na świecie: https://www.youtube.com/watch?v=gXXOkhoki8s 
(dostęp: 18.08.2020).

Krok 3. O co chodzi z dwutlenkiem węgla, czyli o negatywnym  
wpływie człowieka na przyrodę (20 minut)

1. Globalne ocieplenie jest wynikiem wielu czynników; to, na co ma wpływ człowiek, to 
zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, a  szczególnie dwutlenku węgla. Powiedz 
młodzieży, że wkrótce przekonacie się, dlaczego jest to tak istotne.

2. Zaproponuj klasie obejrzenie fragmentu wykładu Marcina Popkiewicza – fizyka, który 
w przystępny i przyjazny sposób opowiada o istocie zmian klimatycznych: https://www.
youtube.com/watch?v=OtqBwDaj5lI (od 14:45 do 18:37). W  wybranym fragmencie 
wyjaśniono, na czym polega obieg dwutlenku węgla w atmosferze. 

3. Zapytaj młodych ludzi, czy mają jakieś pytania lub wątpliwości. Czy coś ich zaskoczyło? 

4. Podziel klasę na pięcioosobowe grupy. Każdej daj rozsypankę pytań i odpowiedzi (Za-
łącznik 3.), wytnij każde pytanie i każdą odpowiedź, tak by uczniowie i uczennice mogli 
je swobodnie przekładać. Poproś o dopasowanie prawidłowych odpowiedzi do pytań. 
Alternatywnie możesz też poprosić młodych ludzi, by zastanowili się kilka minut i po-
starali się samodzielnie odpowiedzieć na pytania.

5. W ramach podsumowania ćwiczenia powiedz: „Wiemy już, że wysokie stężenie dwu-
tlenku węgla w atmosferze powoduje, iż Ziemia jest ponownie nagrzewana, dlatego aby 
przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, musimy zadbać o to, żeby nie podwyższać ilości 
dwutlenku węgla w powietrzu. Jak to robić?

Krok 4. Emisja CO2 i moje życie (10 minut)

1. Zapytaj młodych ludzi, w jaki sposób ich zdaniem każdy z nas może wpływać na ilość 
dwutlenku węgla w powietrzu. Pomysły klasy zapisz na flipcharcie (nie na tablicy, bo 
lista przyda się w późniejszych Krokach – zachowaj ją na kolejny warsztat). 

2. Zachęć uczniów i uczennice do wykonania w  domu ćwiczenia polegającego na ob-
liczeniu śladu węglowego własnej rodziny. Zaproś ich do skorzystania z  kalkulatora 
śladu węglowego dostępnego na stronie: http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator (dostęp: 
18.08.2020). Wyjaśnij, że narzędzie to pozwoli im obliczyć, ile dwutlenku węgla uwal-
niane jest do atmosfery w wyniku ich codziennego funkcjonowania – w związku z try-
bem życia i wyborami, jakie podejmują. Jeśli masz czas, możesz pokazać, jak działa 
kalkulator, wypełniając kilka pierwszych pozycji danymi dotyczącymi twojego życia. 

https://www.youtube.com/watch?v=gXXOkhoki8s
https://www.youtube.com/watch?v=OtqBwDaj5lI
https://www.youtube.com/watch?v=OtqBwDaj5lI
http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator
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WARSZTAT  2.
ZMIANY KLIMATU A MIGRACJE

po zAJęciAch uczeń/uczennicA:

 potrafi wyjaśnić, jak zmiany klimatu bezpośrednio wpływają na życie ludzi;

 rozumie wpływ zmian klimatu na migracje i potrafi podać przykłady migracji bezpośred-
nio i pośrednio spowodowanych zmianami klimatycznymi;

 rozumie zależności pomiędzy migracjami/przesiedleniami/ewakuacją spowodowanymi 
zmianami klimatu a prawami człowieka;

 rozumie różnorodność czynników (środowiskowych, ekonomicznych, politycznych) 
wpływających na decyzje o migracji. 

czAs tRwAniA: 90 minut

mAteRiAłY: 

 komputer z rzutnikiem;

 przygotowany wcześniej arkusz papieru z narysowaną kulą ziemską i napisem: „Skutki 
zmian klimatu”;

 arkusze papieru (co najmniej cztery);

 flamastry;

 karty pracy (Załącznik 4.);

 prezentacja, którą można pobrać pod linkiem: https://amnesty.org.pl/wp-content/
uploads/2020/09/Zmiany-klimatu-a-migracje-i-prawa-czlowieka-prezentacja.pdf 
(dostęp: 04.09.2020);

 długopisy.

Wskazówki 
dla osoby 
prowadzącej:

Najważniejsze jest to, aby podczas warsztatu młodzież 
zrozumiała, na jak wiele aspektów naszego życia wpły-
wają zmiany klimatyczne. Poświęć wystarczająco dużo 
czasu na burzę pomysłów (Krok 2.) dotyczącą tego za-
gadnienia. Dobierz taką formę ćwiczenia, by czuć się 
pewnie i swobodnie (mapa myśli lub karteczki post-it).

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zmiany-klimatu-a-migracje-i-prawa-czlowieka-prezentacja.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zmiany-klimatu-a-migracje-i-prawa-czlowieka-prezentacja.pdf
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Krok 1. Powtórka (10 minut)

1. Zaproś uczestników i uczestniczki zajęć do wzięcia udziału w quizie, aby przypomnieli 
sobie najważniejsze informacje z poprzedniego warsztatu. 

2. Możesz wykorzystać quiz online w formie filmiku na YouTubie:  
https://www.youtube.com/watch?v=rkR1-PtUckw (dostęp: 18.08.2020),  
https://www.youtube.com/watch?v=QEb318DubYg (dostęp: 18.08.2020).

Są to dwie części jednego quizu – każda z nich składa się z  trzech pytań. Po wyświe-
tleniu możliwych odpowiedzi następuje pokazanie tej właściwej wraz z uzasadnieniem. 
Możesz wyświetlić quiz i pozwolić młodzieży konsultować głośno odpowiedzi, zanim zo-
stanie wskazana ta właściwa, lub podzielić klasę na dwie grupy, w  których uczestnicy  
i uczestniczki będą ustalać wspólną odpowiedź. Grupa, która uzyska więcej poprawnych 
odpowiedzi, wygrywa. Alternatywnie możesz także wykorzystać pytania z powyższych qui- 
zów na YouTubie i przygotować quiz w programie Kahoot! (www.kahoot.com), w którym 
pytania wyświetlają się na głównym ekranie (jeśli użyjemy rzutnika – np. na ścianie), a od-
powiedzi i możliwość ich zaznaczenia – na smartfonach uczniów i uczennic. Program liczy 
dobre odpowiedzi oraz czas, jaki poświęcono na ich udzielenie, a także wskazuje osobę, 
która wygrała. 

3. Możesz także swobodnie porozmawiać z uczennicami i uczniami na temat poprzednie-
go warsztatu: co zapamiętali, czy odrobili zadanie domowe, jaki był jego efekt, czy coś 
ich zaskoczyło itd. 

Krok 2. Burza pomysłów i mapa myśli (20 minut)

1. Zaprezentuj przygotowany wcześniej arkusz papieru z narysowaną kulą ziemską i na-
pisem „Skutki zmian klimatu”. Zaproś uczestników i uczestniczki zajęć do wspólnego 
wykonania mapy myśli, czyli rozrysowania wspólnej wizji tego, jakie skutki niesie zmia-
na klimatu dla naszej planety. Podkreśl, że na mapie myśli jest miejsce nie tylko na 
fakty, lecz także na problemy, skojarzenia, myśli na temat tego, co z czego wynika itp.

2. Zapisuj na arkuszu pojawiające się propozycje, przy okazji logicznie grupując różno-
rodne skutki zmian klimatu. Im więcej pomysłów, tym lepiej. To dobry moment, aby 
nawiązać do Polski, np. przywołać kwestię susz w naszym kraju. Temperatura w Polsce 
wzrosła, a kiedy jest cieplej, woda szybciej wyparowuje. Ilość opadów pozostaje jednak 
taka sama. Skoro pada tyle samo, a wyparowuje więcej, to bilans wodny jest ujemny 
– wysusza się gleba, spada poziom wód gruntowych, wysychają mokradła, rozlewiska, 
rzeki i jeziora. Oznacza to bardzo poważny wzrost zagrożenia suszą, która uderza w rol-
nictwo, prowadząc do spadku ilości zbieranych plonów. Wówczas konsumenci i konsu-
mentki płacą więcej za żywność w sklepach (więcej informacji na ten temat znajdziesz 
w materiałach dla osoby prowadzącej na końcu ćwiczenia). W tym przypadku na mapie 
myśli można wymienić następujące skutki zmian klimatu: wyższa temperatura, szyb-
kie wyparowywanie wody, obniżenie się poziomu wód gruntowych, susze, słabe plony, 
droższa żywność. 

3. Następnie przyjrzyjcie się razem waszej mapie myśli. Jeśli nikt w klasie nie wymienił 
migracji jako skutku zmian klimatu, postaraj się naprowadzić młodzież na ten trop, 
zadając pytania: 

• Jak zmiany środowiska naturalnego wpływają na człowieka i  jego życie? Co za  
nimi idzie? 

• Jak człowiek może sobie radzić ze skutkami zmian klimatu?

https://www.youtube.com/watch?v=rkR1-PtUckw
https://www.youtube.com/watch?v=QEb318DubYg
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Podkreśl, że chodzi o sytuację, gdy zmiany już zaszły, a ich skutki są odczuwalne. Pomóż 
grupie dojść do zagadnienia migracji i przesiedleń ludności. 

4. Alternatywnie zamiast mapy myśli można zaproponować uczniom i uczennicom zapi-
sywanie pomysłów na post-itach i przyklejanie ich do plakatu. W tym wypadku osoby 
uczestniczące w zajęciach powinny zadbać o umieszczanie podobnych pomysłów obok 
siebie, tworząc logiczny podział pomysłów na plakacie. 

materiały dodatkowe dla osoby prowadzącej:

•	 Jak tworzyć mapy myśli według Tony’ego Buzana, https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-
mapy-mysli/, dostęp: 18.08.2020.

•	 Scenariusz o powiązaniu zmian klimatu i praw człowieka opracowany przez Ośrodek 
Działań Ekologicznych „Źródła”, https://www.klimat.edu.pl/scenariusz-5/, dostęp: 
18.08.2020.

•	 Więcej informacji o skutkach zmian klimatu:

 https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat, dostęp: 18.08.2020,
 https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-

konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417,  
dostęp: 18.08.2020.

Krok 3. Miniwykład (10 minut)

1. Po stworzeniu mapy myśli postaraj się podsumować i uzupełnić wszystkie wymienione 
przez młodzież skutki zmian klimatycznych. Podkreśl, że wymienione przez uczniów  
i uczennice kwestie znacząco wpływają na środowisko, a co za tym idzie – na nas sa-
mych. Nie zawsze ludzie mają możliwość przystosowania się do nowych okoliczności. 
Dlatego czasem jedynym możliwym wyjściem jest zmiana miejsca zamieszkania, czyli 
migracja.

2. Poinformuj uczestników i uczestniczki, że zajmiecie się teraz zależnością między kli-
matem a migracjami. Zaznacz, że skutki globalnego ocieplenia, które wpływają na mi-
gracje, są liczne i złożone, oraz że nakładają się na siebie (w miarę możliwości odwołaj 
się do stworzonej mapy myśli). 

3. Przedstaw czynniki kształtujące migracje, od przymusu po dobrowolną decyzję, oraz 
środowiskowe uwarunkowania migracji, korzystając z wiedzy przedstawionej na slaj-
dach 1−2 prezentacji dołączonej do scenariusza.

materiały dodatkowe dla osoby prowadzącej: 

 Zastanówmy się, w jaki sposób środowisko naturalne wpływa na decyzje ludzi o migra-
cji. Należy pamiętać, że najczęściej zmiany klimatu współwystępują razem z innymi 
czynnikami – np. ekonomicznymi czy politycznymi. Rzadko się zdarza, że przyroda jest 
bezpośrednim powodem migracji. Decyzja o przesiedleniu jest zawsze bardzo trudna; 
podejmuje się ją w różnych okolicznościach. Jeśli weźmiemy pod uwagę uwarunkowa-
nia środowiskowe, możemy mówić o trzech typach migracji – w zależności od tego, czy 
decyzja o wyjeździe z kraju została podjęta pod przymusem, czy była dobrowolna, ale 
wynikała z pogarszających się warunków środowiskowych. Trzy grupy migrantów środo-

https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/
https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/
https://www.klimat.edu.pl/scenariusz-5/
https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417
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wiskowych przedstawia slajd 1. prezentacji dołączonej do scenariusza. Przyjrzyjmy się 
teraz konkretnym uwarunkowaniom środowiskowym migracji (prezentacja, slajd 2.). 
Po pierwsze, wyróżniamy czynniki bezpośrednie wpływające na migrację, czyli np. ka-
tastrofy naturalne, które naruszają dotychczasowe warunki życia ludzi. Są to sytuacje 
zmuszające ludzi do zmiany miejsca zamieszkania na zasadzie akcja – reakcja. Mówimy 
wówczas o migrantach kryzysowych. Po drugie, wyróżniamy czynniki pośrednie wpły-
wające na migrację, tj. zmiany klimatu, degradację środowiska naturalnego (poprzez 
działalność człowieka) czy ograniczenia środowiska przyrodniczego (np. uniemożliwia-
jące rozwój rolnictwa, takie jak niewystarczające zasoby wody). W kolejnym ćwiczeniu 
poznamy konkretne przykłady migracji wywołanych wymienionymi czynnikami. 

Krok 4. Klimat a migracje (30 minut)

1. Podziel klasę na cztery grupy. Każda grupa dostanie inną kartę pracy „Łańcuch przy-
czyn” z zadaniami do wykonania (Załącznik 4.). 

2. Na karcie jest opisany przypadek zmiany środowiska przyrodniczego, która wpłynęła na 
życie osób zamieszkujących dane terytorium i doprowadziła je do migracji lub ewaku-
acji. Zadaniem grup będzie zapoznanie się z informacjami na karcie pracy i stworzenie 
łańcucha przyczyn na ich podstawie. Poproś, by młodzi ludzie rozpoczynali zadanie 
od zapisanego na początku łańcucha przyczynowo-skutkowego. Każda grupa ma inny 
problem rozpoczynający łańcuch przyczyn. Po prawej stronie problemu grupa powinna 
napisać trzy najważniejsze powody jego wystąpienia, odpowiadając na pytanie: „Dla-
czego tak się stało?”, i połączyć je strzałkami z problemem, pokazując ciąg logiczny. 
Należy pamiętać, by powody były jak najbardziej bezpośrednie. Następnie dla każdej 
przyczyny należy znaleźć kolejne powody (dowolna liczba), które do niej doprowadziły. 
Zakończenie łańcucha przyczyn powinno wskazywać na zjawisko, które, zdaniem grupy, 
zapoczątkowało zmiany. Grupa ma 20 minut na wykonanie zadania. 

3. Po zakończeniu pracy każda grupa opowiada o sytuacji w swojej części świata, prezen-
tując opracowany łańcuch przyczyn. Pamiętaj, by grupy zawsze zaczynały opowieść od 
przedstawienia problemu.

materiały dodatkowe dla osoby prowadzącej:

•	 Krytyczne myślenie, metoda łańcucha przyczyn:  
https://sfyouth.eu/index.php/pl-PL/sfyouth-toolkit/skills-topics/critical-thinking  
(zakładka „Łańcuch przyczyn”, dostęp: 18.08.2020).

•	 Przykładowy łańcuch przyczyn do karty pracy: Alaska, USA (Załącznik 5.).

https://sfyouth.eu/index.php/pl-PL/sfyouth-toolkit/skills-topics/critical-thinking
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Krok 5. Przesiedlenia wewnątrz kraju (20 minut)

1. Przedstaw klasie następujące informacje:

2. Jeśli masz czas, możesz przedstawić slajd 3. prezentacji pokazujący skalę przesiedleń 
wynikających z katastrof naturalnych w krajach europejskich.

3. Zastanów się wraz z klasą, dlaczego to właśnie w krajach o niskich dochodach ludzie 
są częściej zmuszani do zmiany miejsca zamieszkania.

4. Po dyskusji na ten temat przeczytaj lub wyświetl artykuł 25. Powszechnej deklaracji 
praw człowieka:

5. Na koniec podsumuj lekcję miniwykładem: 

Jak donosi międzynarodowa organizacja Oxfam, w latach 2008–2016 rocznie średnio 21,8 mi-
liona osób zostało przesiedlonych (tj. przeniesionych w inne miejsce stałego pobytu) wewnętrz-
nie w wyniku nagłych, ekstremalnych zjawisk pogodowych. Co więcej, tylko w ciągu dziewięciu 
pierwszych miesięcy 2017 roku (od stycznia do września) w krajach o niskich dochodach z po-
wodu ekstremalnych zjawisk pogodowych zostało przesiedlonych wewnętrznie około 3,2 miliona 
ludzi, z czego ponad połowa z powodu suszy.

Źródło: Uprooted by Climate Change: Responding to the Growing Risk of Displacement, https://oi-
files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-uprooted-climate-change-
displacement-021117-summ-en.pdf, dostęp: 18.08.2020.

Artykuł 25. Powszechnej deklaracji praw człowieka

„Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt jemu i jego ro-
dzinie, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i niezbędne świadczenia 
socjalne oraz prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, 
wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w sposób od niego niezależny”.

Katastrofy wywołane przez ekstremalne zjawiska pogodowe dotykają wszystkie kraje – zarówno 
bogate, jak i biedne. Chociaż żaden kraj nie jest na nie odporny, ludzie w uboższych państwach 
są znacznie częściej zmuszani do przeprowadzki. Wynika to w dużej mierze z faktu, że w krajach 
mniej rozwiniętych gospodarczo społeczności żyją w większej symbiozie z naturą i są od niej 
bardziej uzależnione (ponieważ np. uprawiają rolę i hodują zwierzęta). 

Analiza danych historycznych przeprowadzona przez organizację Oxfam pokazuje, że ludzie 
w krajach o niskim i średnim dochodzie narodowym są przeciętnie pięć razy bardziej narażeni 
na przesiedlenie w  wyniku katastrof wywołanych przez nagłe, ekstremalne zjawiska pogodo-
we niż ludzie w krajach o wysokich dochodach. Luki w  istniejących danych prawdopodobnie 
przesłaniają pełen obraz wpływu środowiska naturalnego na najuboższe kraje świata. Zwykle 
zgłaszane liczby przesiedleń obejmują tylko ludzi migrujących w wyniku katastrof wywołanych 
nagłymi, ekstremalnymi katastrofami pogodowymi, nie obejmują zaś osób zmuszonych do prze-
mieszczania się z powodu suszy i innych powolnie zachodzących procesów klimatycznych, któ-
re również mają poważny wpływ na najuboższe kraje świata. Państwa rozwinięte gospodarczo, 
korzystając w większym stopniu z rozwoju technologicznego, z którym związana jest nadmierna 
emisja dwutlenku węgla, znacznie bardziej przyczyniają się do globalnego ocieplenia niż kraje 
mniej rozwinięte, które w pierwszej kolejności odczuwają jego efekty. O tych zależnościach warto 
szczególnie pamiętać przy codziennych wyborach. 

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-uprooted-climate-change-displacement-021117-summ-en.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-uprooted-climate-change-displacement-021117-summ-en.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-uprooted-climate-change-displacement-021117-summ-en.pdf
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WARSZTAT  3.
MIGRACJE I KONFLIKTY A PRAWA CZŁOWIEKA

po zAJęciAch uczeń/uczennicA:

 rozumie zależności między zmianami klimatu a konfliktami zbrojnymi;

 potrafi wyjaśnić, kim jest uchodźca/uchodźczyni; 

 umie wyjaśnić, dlaczego osoby z krajów o niskim dochodzie narodowym najdotkliwiej 
odczuwają wpływ zmian klimatu na ich życie;

 potrafi wskazać przykłady działań oraz dobre praktyki służące zatrzymaniu efektu 
cieplarnianego.

czAs tRwAniA: 90 minut

mAteRiAłY: 

 rozsypanka (Załącznik 6.); 

 kartka z napisem „Zgadzam się”;

 kartka z napisem „Nie zgadzam się”;

 coś do przyklejenia kartek na ścianę;

 wydrukowane historie (Załącznik 7.) i ważne wiadomości (Załącznik 8.);

 prezentacja, którą można pobrać pod linkiem: https://amnesty.org.pl/wp-content/
uploads/2020/09/Zmiany-klimatu-a-migracje-i-prawa-czlowieka-prezentacja.pdf 
(dostęp: 04.09.2020);

 komputer i rzutnik;

 prezentacja dołączona do scenariusza.

Wskazówki 
dla osoby 
prowadzącej:

Zwróć szczególną uwagę na ostatnią część warsztatu 
(Krok 4.). Ważne, aby starczyło na nią czasu. Celem 
tego Kroku jest pokazanie młodzieży, że aktywizm in-
spiruje zmiany społeczne i polityczne. Głos młodzieży 
ma znaczenie, wszystko leży w naszych rękach!

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zmiany-klimatu-a-migracje-i-prawa-czlowieka-prezentacja.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zmiany-klimatu-a-migracje-i-prawa-czlowieka-prezentacja.pdf
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Krok 1. Zmiany klimatu a konflikty zbrojne  
– Syria i Sudan (25 minut)

1. Przypomnij młodzieży, że na poprzednim warsztacie analizowaliście to, jak zmiany 
w środowisku przyrodniczym wpływają na życie człowieka i jego decyzje. Teraz przyj-
rzycie się, w jaki sposób zmiany klimatyczne mogą prowadzić do konfliktów zbrojnych, 
a tym samym do uchodźctwa na szeroką skalę.

2. Zwróć uwagę uczniów i uczennic na to, że zmiany klimatu zachodzą stopniowo w cza-
sie, dlatego często zapomina się o  nich w  dyskusji nad przyczynami konfliktów na 
świecie. Dziś przyjrzymy się dwóm konfliktom – w Syrii i w Sudanie (w Darfurze). U ich 
zarania leżą zmiany warunków środowiskowych, które finalnie przyczyniły się do prze-
siedleń i ogromnych ludzkich tragedii. Konflikt w Darfurze jest nazywany pierwszym 
konfliktem klimatycznym; coraz więcej ekspertów zgodnie twierdzi, że zmiany klimatu 
stanowią podłoże wielu konfliktów. Należy jednak pamiętać, że czynniki środowiska 
przyrodniczego nigdy nie są odizolowane od sytuacji politycznej, gospodarczej czy kul-
turowej w danym miejscu, dlatego tak trudno je uchwycić i jednoznacznie pokazać ich 
wpływ na konflikty zbrojne. 

3. W zależności od liczby osób w klasie podziel młodzież na dwie lub cztery grupy. Każdej 
grupie daj jedną kopertę z materiałami: Syria, Sudan – Darfur (Załącznik 6.). Wydru-
kuj teksty rozsypanki na odrębnych kartkach. W przypadku pracy czterech grup, dwie 
niech zajmą się Syrią, a pozostałe dwie – sytuacją w Darfurze. Zadaniem młodych ludzi 
będzie chronologiczne uporządkowanie wydarzeń w Syrii i w Darfurze. Zasugeruj, by 
uczniowie i uczennice zwrócili uwagę na przyczyny i skutki działań, na okoliczności 
konfliktów. Daj grupom około 10 minut na wykonanie tego zadania. 

4. Na koniec poproś, by grupy przedstawiły efekty swojej pracy. 

5. Krótko przedyskutujcie na forum odpowiedzi na poniższe pytania:

• Czy coś was zaskoczyło? 

• Z czym mieliście największą trudność?

6. Jako podsumowanie tego ćwiczenia pokaż slajd 5. prezentacji dołączonej do scena-
riusza opisujący mechanizm zależności między zmianami klimatycznymi a  konflik- 
tem zbrojnym: 

• Zmiany środowiskowe powodują, że ludzie są zmuszeni poszukiwać lepszych warun-
ków do życia, m.in. muszą migrować. 

• Nierzadko przyczynia się to do walki ludzi o ograniczone zasoby – dostęp do wody, 
ziemi uprawnej – lub powoduje nadmierne zagęszczenie ludności na danym terenie. 
Konflikty o zasoby między ludnością napływową i miejscową mogą pojawiać się za-
równo w obszarze pochodzenia, jak i w obszarze przyjmującym.

• Napięcia łatwo przybierają na sile; dochodzą do nich czynniki społeczne, polityczne, 
religijne, kulturowe, które mogą spowodować konflikt zbrojny na szeroką skalę. 

• Ludzie uciekają przed konfliktem i starają się o ochronę międzynarodową w innych 
krajach, m.in. w Polsce. 
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Krok 2. Czy istnieje termin „uchodźca klimatyczny”? (20 minut)

1. Powiedz młodzieży, że na przykładach Syrii i Darfuru wyraźnie widać, jak trudno jest 
określić, kiedy konflikt zbrojny wynika ze zmian klimatu – zwykle wywołuje go splot 
różnych czynników, które trudno od siebie oddzielić. Wyjaśnij, że w  związku z  tym 
sprawdzicie teraz, jakie prawa mają osoby zmieniające miejsce zamieszkania w wyniku 
zmian klimatu. 

2. Zachęć młodzież do zastanowienia się nad definicją uchodźcy. Zapytaj klasę:

• Czy wiecie, kim jest uchodźca? Jaka jest definicja tego pojęcia? 

• W jakim dokumencie zapisana jest definicja uchodźcy? 

3. Zapisz padające hasła na tablicy i zaproś młodzież do zapoznania się z definicją. W tym 
celu podziel klasę na cztery grupy i  każdej rozdaj zestaw historii (Załącznik 7.) za-
wierający definicję uchodźcy/uchodźczyni oraz przykłady osób migrujących z przyczyn 
klimatycznych. Zadaniem każdej grupy jest zdecydowanie, które z osób możemy uznać  
za uchodźców lub uchodźczynie na podstawie obowiązującej definicji. Na wykonanie 
zadania młodzież ma 10 minut. 

4. Poproś, by każda z grup podzieliła się swoimi wrażeniami. Podsumuj ćwiczenie, zwra-
cając uwagę uczniów i uczennic na złożoność czynników, które skłaniają ludzi do opusz-
czenia ich miejsca zamieszkania. Jeśli młodzież wskazuje osoby z Syrii i z Sudanu jako 
przykłady uchodźctwa, dopytaj dlaczego. 

5. Zaznacz, że wszyscy ci ludzie mają prawo do przemieszczania się i powinny być im za-
pewnione podstawowe warunki do życia. Często jednak tak się nie dzieje. W konwencji 
genewskiej nie uwzględniono faktu, że klimat może być motywem uchodźstwa. Do tej 
pory w prawodawstwie międzynarodowym nie ma pojęcia uchodźcy klimatycznego, a tym 
samym nie ma podstawy prawnej do stworzenia systemu wsparcia i ochrony osób, które 
są zmuszone opuścić swój dom ze względu na zmiany środowiskowe. W związku z tym:

• Prawa ludzi, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zamieszka-
nia w wyniku zmian/ograniczeń środowiska przyrodniczego oraz katastrof przyrodni-
czych, nie są wystarczająco chronione. 

• Wielu z nich powinno być chronionych przez istniejące prawo dotyczące podstawo-
wych praw człowieka. 

• Większość tych osób nie jest objęta ochroną prawną tak jak uchodźcy i  popada 
w stan prawnej niepewności. 

• Decyzja o zmianie miejsca zamieszkania to zawsze trudny moment w życiu czło-
wieka/rodziny; niezależnie od tego, co ją spowodowało, każda osoba powinna być 
godnie traktowana.

uchodźca/uchodźczyni – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do okreś- 
lonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw 
nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju. 
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Krok 3. Klimat – migracje i prawa człowieka (20 minut)

1. Poproś, by zgłosiło się siedmioro ochotników i ochotniczek. Zapowiedz, że będą posłań-
cami ważnych wiadomości. Możesz również wybrać te siedem osób poprzez losowanie 
karteczek, wśród których będą „Ważne wiadomości” (Załącznik 8.).

2. Podziel przestrzeń sali na dwie części. Po jednej stronie powieś kartkę z  napisem: 
„Zgadzam się”, a po drugiej stronie kartkę z napisem: „Nie zgadzam się”. Wyjaśnij 
młodzieży, że przeczytasz teraz kilka wypowiedzi (tez) i  po każdej z nich zadaniem 
wybranych osób będzie określenie, czy się z nimi zgadzają, czy nie, i stanięcie w od-
powiedniej części sali. Posłańcom przekaż oddzielnie instrukcję, że ich zadaniem jest 
dodatkowo dokładne przeczytanie otrzymanej wiadomości, a następnie po każdej tezie 
wyjaśnienie kolegom i koleżankom, jaka jest faktycznie sytuacja (każdy ochotnik wyja-
śnia jedną tezę). 

• Teza 1. Zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym uchodźców migranci kli-
matyczni nie są uważani za uchodźców.

• Teza 2. Migranci klimatyczni to ludzie, którzy opuszczają swoje domy z  powodu 
czynników klimatycznych.

• Teza 3. Osoby ubogie są szczególnie podatne na presję migracyjną. 

• Teza 4. Nikt nie wie, ilu jest migrantów klimatycznych.

• Teza 5. Migracja klimatyczna jest zjawiskiem, z którym mierzą się ludzie na całym 
świecie. 

• Teza 6. Zmiany klimatu to kryzys dotyczący praw człowieka. 

• Teza 7. Jako jednostka nie mam wielkiego wpływu na zmiany klimatyczne.

3. Po zakończeniu ćwiczenia zapytaj uczniów i uczennice, czy podjęcie decyzji odnośnie 
do tego, czy zgadzają się z  daną tezą, czy też nie, sprawiło im trudność. Dopytaj, 
czy zmieniali zdanie pod wpływem odczytywanych wyjaśnień. Czy coś było dla nich  
zaskoczeniem? 

Krok 4. Co możemy zrobić my? (25 minut) 

1. Zapowiedz, że na zakończenie warsztatu wspólnie zastanowicie się, jak jeszcze może-
cie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Jak pracować na rzecz tego, by średnia tem-
peratura Ziemi nie wzrosła o 1,5°C? Jeśli masz czas, pokaż krótki filmik Grupy Zagra-
nica: http://zagranica.org.pl/aktualnosci/05degc-do-zaglady-nowy-material-edukacyjny 
(dostęp: 18.08.2020).

2. Przypomnij młodzieży, że na pierwszym warsztacie zastanawialiście się, w jaki sposób 
codziennie możemy wpływać na stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Dla przypo-
mnienia powieś w widocznym miejscu flipchart zapełniony pomysłami młodzieży pod-
czas pierwszego warsztatu (Krok 3.). Powiedz, że kolejne zajęcia pokazały, jak wiele 
czynników i  procesów może stanowić konsekwencje zmian klimatu i  w  jaki sposób 
mogą one nieodwracalnie wpływać na życie człowieka na Ziemi. Dlatego działania za-
pobiegające ociepleniu klimatu mogą mieć bardzo różny charakter. Zanim się zastano-
wicie, co może być ich przejawem, zaprezentuj kilka inicjatyw.

http://zagranica.org.pl/aktualnosci/05degc-do-zaglady-nowy-material-edukacyjny


3. Pokaż krótką prezentację (slajdy 6−10), a  jeśli masz czas, to wyświetl krótkie filmi-
ki dotyczące młodzieży z Grassy Narrows i działań Marinel na Filipinach (znajdziesz  
je w prezentacji). 

4. Podziel klasę na trzy grupy. Niech każda zastanowi się nad działaniami, które można 
podjąć, by przeciwdziałać globalnemu ociepleniu i by pokazywać, jak zmiany klima-
tyczne wpływają na życie ludzi, nierzadko powodując migracje i prowadząc do naruszeń 
praw człowieka. Niech każda grupa zastanowi się nad inną formą działań:

• grupa 1. konkretne działania każdego dnia;

• grupa 2. działania w szkole;

• grupa 3. działania w społeczności lokalnej.

5. Niech grupy zapiszą pomysły na flipchartach – to będzie dobry początek organi- 
zacji akcji!

Autorki: Justyna Kuzar, elżbieta Świdrowska

Konsultacja merytoryczna: Karolina sobczak-szelc
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ZAŁąCZNIKI

WARSZTAT 1. 
 ZMIANY ŚRODOWISKOWE  

– NA CZYM POLEGA ZAGROŻENIE?

Załącznik 1. Przykładowy schemat efektu  
cieplarnianego 
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Załącznik 2. Opis efektu cieplarnianego 

To, że na naszej planecie jest ciepło, zawdzięczamy światłu Słońca. promienie słoneczne 
niosą ze sobą ciepło, które ogrzewa Ziemię. Część promieni słonecznych jest odbijana 
przez atmosferę Ziemi, zanim jeszcze dotrze do jej powierzchni. Inna część odbija się od 
Ziemi i wraca do Kosmosu. Jeszcze inna ich część jest pochłaniana przez naszą planetę 
i ogrzewa ją. Nadmiar promieni słonecznych Ziemia oddaje w postaci niewidzialnego dla 
ludzkiego oka promieniowania podczerwonego. 



Gdybyśmy policzyli, jaka powinna być średnia temperatura na naszej planecie, biorąc pod 
uwagę jedynie ilość ciepła, które dociera do Ziemi, i ilość ciepła, które opuszcza Ziemię, to 
wyszłoby nam około -18°C. Coś więc się nie zgadza. Na Ziemi nie jest przecież tak zimno! 

Dzieje się inaczej, ponieważ część ciepła, które oddaje Ziemia, jest zatrzymywana przez 
gazy znajdujące się w atmosferze otaczającej naszą planetę. Są to tzw. gazy cieplarniane, 
czyli substancje gazowe, które mają zdolność do zatrzymywania ciepła w obrębie atmosfe-
ry ziemskiej. Należą do nich przede wszystkim: dwutlenek węgla, para wodna, podtlenek 
azotu, metan, ozon i freony. Dzięki temu mamy na Ziemi średnią temperaturę około +15°C, 
a nie sam lód. Efekt cieplarniany jest więc niezbędny do tego, aby na naszej planecie mogło 
się rozwijać życie, takie jakie dziś znamy. Problem polega jednak na tym, że technologiczna 
działalność człowieka przyczynia się do wzrostu ilości dwutlenku węgla w atmosferze, przez 
co więcej ciepła wraca do powierzchni Ziemi i ponownie ją ogrzewa. W efekcie pogłębia się 
proces globalnego ocieplenia, czyli wzrostu średniej temperatury Ziemi. 

Źródła:  
http://www.sopockainicjatywa.org/2010/03/25/12-pytan-na-temat-zmian-klimatu/, dostęp: 26.08.2020.  
http://muzeum.pgi.gov.pl/lekcje_int/efekt/mechanizm.htm, dostęp: 26.08.2020. 

Załącznik 3. Rozsypanka

pytania

Czemu tyle się mówi o dwutlenku węgla i paliwach kopalnych? 

Z czego ludzkość czerpie energię? Jakie są największe źródła energii na świecie? 

Na czym polega pozyskiwanie energii z paliw kopalnych? 

Ile dwutlenku węgla emitujemy w wyniku spalania paliw kopalnych? 

Dlaczego rośnie ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla?

odpowiedzi

Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych, który przez swoje właściwości zatrzymuje 
ciepło odbite od Ziemi. Jego obieg w  przyrodzie jest zjawiskiem naturalnym, jednak od cza-
sów rewolucji przemysłowej, w wyniku działań człowieka, obserwujemy wzrastanie jego stężenia 
w atmosferze. Jest to gaz, którego ludzkość produkuje najwięcej w stosunku do innych gazów 
cieplarnianych.

Paliwa kopalne, czyli węgiel, ropa i gaz, są dla ludzkości istotnymi źródłami energii. Zaspokajają 
ponad 80% zapotrzebowania ludzkości na energię.

Energię uzyskujemy w wyniku spalania paliw kopalnych – węgla, ropy i gazu. Produktem ubocz-
nym tego procesu jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Ponad 30 miliardów ton rocznie/1000 ton na sekundę.

Produkcja dwutlenku węglu jest nieustająca – odbywa się codziennie. Część dwutlenku węgla 
pochłaniana jest przez ekosystemy lądowe oraz oceany, a nadwyżka trafia do atmosfery. Dlatego 
tak ważne jest, by ograniczać nadmierną emisję CO2. 20
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WARSZTAT  2. 
ZMIANY KLIMATU A MIGRACJE

Załącznik 4. Karty pracy

GRupA 1. AlAsKA, usA

Gdyby klimatem nadal sterowały tylko czynniki naturalne, temperatury w Arktyce powinny 
spadać; od dwóch tysięcy lat zmniejsza się dopływ energii słonecznej do Arktyki, a od począt-
ku naszej ery temperatura na obszarach wokół bieguna północnego obniżała się o 0,02°C 
na stulecie. Sto lat temu tendencja ta uległa nagłej i istotnej zmianie: teraz obserwujemy 
ocieplanie się klimatu w skali przerastającej wcześniejsze wyobrażenia naukowców.

Objętość letniego lodu w Arktyce w ciągu ostatnich 30 lat obniżyła się aż o ¾, a co za 
tym idzie, otworzyły się tam nowe szlaki dla żeglugi morskiej. Już wkrótce w porze letniej 
Ocean Arktyczny może być wolny od lodu. Klimatolodzy sądzili, że stanie się to znacznie 
później – w drugiej połowie XXI wieku.

W  regionach arktycznych ocieplenie klimatu powoduje topnienie lodowców i  wiecznej 
zmarzliny oraz drastyczne zmniejszanie się zasięgu lodu morskiego, a tym samym wzrost 
poziomu mórz. Przez to – oraz ze względu na postępującą erozję przybrzeżną – wioskom 
na Alasce grozi zatonięcie.

Wyspa Saryczewa jest systematycznie niszczona w wyniku powodzi i postępującej erozji 
morskiej (procesu niszczenia brzegów wyspy przez fale morskie). Mieszkańcy położonego 
na niej miasta Shishmaref głosowali w sierpniu 2016 roku za przeniesieniem się na tere-
ny wyżej położone. W ciągu ostatnich 50 lat temperatura podniosła się o ponad 4°C, co 
spowodowało topnienie zmarzliny tworzącej wyspę – z tego powodu zarządzono ewakuację 
mieszkańców. 

Prawdopodobnie podobny los spotka mieszkańców miejscowości Kivalina, położonej na wą-
skiej wyspie barierowej. Naukowcy przewidują, że ląd ten zostanie zalany do 2025 roku. 
Do tej pory gruba warstwa lodu morskiego chroniła miejsce przed sztormowym wiatrem 
i potężnymi falami. Ostatnio lód przestał przyrastać, a Kivalina stała się bezbronna. Jesienią  
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Miejscowość Shishmaref w 2015 roku
© Bering Land Bridge National Preserve; licencja: 
www.creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Kivalina
© ckr.com/photos/shorezone/; licencja:  
www.creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

http://www.creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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2004 roku fale sztormowe poważnie zniszczyły miasto, bo lód, który zazwyczaj je ochraniał, 
nie zdążył narosnąć. Erozja przybrzeżna jest tutaj poważnym problemem; dodatkowo cofa-
nie się lodu morskiego powoduje, że ryby i dzikie zwierzęta są zmuszone do zmiany szlaków 
migracyjnych, co z kolei znacząco ogranicza tradycyjne polowania lokalnej ludności na wie-
loryby dziobowe. Dla mieszkańców Kivaliny, dla których polowania na ryby i dzikie zwierzęta 
są głównym źródłem utrzymania, takie zmiany oznaczają istotny wzrost kosztów utrzymania: 
sytuacja wymaga od nich, by więcej żywności kupowali w sklepach.

Źródła: 
www.naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-powierzchnia-lodu-w-arktyce-steruje-naturalny-cykl-28, 
dostęp: 26.08.2020. 
www.losyziemi.pl/alaska-usa-z-powodu-szybkich-zmian-klimatycznych-mala-wioska-kivalina-moze-
wkrotce-przestac-istniec-podobny-los-moze-spotkac-ponad-30-wiosek, dostęp: 26.08.2020. 

wypełnij schemat: 

1. Jakie środowiskowe uwarunkowania migracji wystąpiły w tym przypadku?

2. Stwórzcie łańcuch przyczynowo-skutkowy, zaczynając od poniższego pytania.

Dlaczego mieszkańcy miejscowości 
Kivalina będą musieli zmienić miejsce 

zamieszkania?

Ponieważ

Ponieważ

Ponieważ
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GRupA 2. AustRAliA
Aby wskazać konkretne przyczyny kata-
strofy, jaką były pożary w Australii, trze-
ba przyjrzeć się zmianom zachodzącym 
na tym kontynencie w ostatnich deka-
dach – każdy pożar oprócz iskry potrze-
buje także odpowiednich okoliczności, 
by zaistnieć. I choć samo globalne ocie-
plenie nie wywołuje pożarów, to wpły-
wa na warunki pogodowe. Ich zmiana 
wyzwala całą lawinę wydarzeń prowa-
dzących do tego, że pożary łatwiej wy-
buchają, obejmują większe obszary i są 
bardziej intensywne. Zjawisko to obser-
wowane jest w wielu regionach świata: 
w tajdze, Amazonii i Australii.

Rok 2019 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów w Australii, ze średnią tempera-
turą krajową wyższą o 1,52°C od średniej z lat 1961–1990. Wyjątkowy był też grudzień 
(australijskie wczesne lato) – najwyższa zanotowana anomalia temperatury wśród wszyst-
kich miesięcy wyniosła +3,03°C. Ociepleniu towarzyszy spadek sum opadów. Zatem rok 
2019 był nie tylko najcieplejszy, ale i najsuchszy w historii pomiarów w Australii.

Kombinacja wysokich temperatur, niskiej wilgotności, bezdeszczowe dni i wiatry o więk-
szych prędkościach – czyli to, co obserwujemy obecnie w południowo-wschodniej Australii 
– sprzyja zarówno wydłużeniu sezonu pożarowego, jak i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Pożary w Australii spowodowały śmierć kilkudziesięciu osób i ponad miliarda zwierząt (ssa-
ków, ptaków i gadów), spaliły ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi i tysiące 
domów. Ewakuowano setki tysięcy mieszkańców stanów Nowa Południowa Walia i Wiktoria. 
W samej południowo-wschodniej części stanu Nowa Południowa Walia spłonęło 1300 do-
mów. Australijskie Siły Obronne wysłały statki marynarki wojennej do zagrożonego pożarem 
miasteczka Mallacoota w  stanie Wiktoria, gdzie tysiące ludzi uciekło z domów i  szukało 
schronienia na plaży. 

Ciężki sezon pożarowy to tak naprawdę wynik 
zmian klimatu w  Australii w  ostatnich deka-
dach. Jeśli nie ograniczymy emisji dwutlenku 
węgla, sezon pożarowy w Australii będzie się 
zaczynał coraz wcześniej i w rezultacie będzie 
trwał dłużej. Jak podsumowuje Matthew En-
gland z Centrum Badań nad Zmianą Klimatu 
Uniwersytetu Nowej Południowej Walii: „To, co 
zobaczyliśmy w  tym roku w Australii, będzie 
po prostu normalnym latem, jeśli podgrzejemy 
planetę o 3°C. A ekstremalne lato będzie [wte-
dy] dużo gorsze niż to, co widzimy teraz”.

Źródła: 
www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/abc-pozarow-
w-australii-398, dostęp: 18.08.2020,
www.bbc.com/news/world-australia-50975266, 
dostęp: 18.08.2020.

© Classy Melissa; licencja:  
www.creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

© Helitak430; licencja:  
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
deed.en

http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


24

wypełnij schemat:

1. Jakie środowiskowe uwarunkowania migracji wystąpiły w tym przypadku?

2. Stwórzcie łańcuch przyczynowo-skutkowy, zaczynając od poniższego pytania.

Dlaczego mieszkańcy Mallacoota  
zostali ewakuowani z miasta?

Ponieważ

Ponieważ

Ponieważ



Boczna ulica w Mhamid, Maroko
© Herc83; licencja: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

Elektrownia słoneczna w Ouarzazate, Maroko
© ESA / Copernicus Sentinel-2A; licencja:  
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.en

GRupA 3. ouARzAzAte, mARoKo

Oaza Mhamid jest położona na połu-
dniu Maroka, przy granicy z Algierią. 
Do 1972 roku funkcjonowała dzięki 
okresowym przepływom wody w Oeu-
dzie Draa. Jednak po wybudowaniu 
tamy w 1972 roku woda zaczęła być 
dostarczana do oaz systemem tam 
i kanałów pięć razy do roku przez mak-
symalnie siedem dni. Miało to pozwolić 
na nawodnienie pól w oazie. W efekcie 
przepływy wody w  korycie rzeki stały 
się nieregularne, a niska jakość i nie-
wystarczająca ilość dostarczanej wody 
doprowadziły do wysokiej mineraliza-
cji wód gruntowych w oazie. Następ-
stwem były degradacja gleby w obsza-
rach nawadnianych (wzrost zasolenia) 
i obniżenie poziomu wód gruntowych. 
Miało to zły wpływ na rolnictwo, które-
go rozwój został znacząco ograniczony. 
W obliczu tej sytuacji mieszkańcy oazy 
poszukiwali pracy w innych miejscach: 
wyjeżdżali do dużych miast w Maroku 
lub poszukiwali zatrudnienia w innych 
obszarach gospodarki: w armii (w oa-
zie znajduje się jednostka wojskowa) 
lub turystyce (oaza jest atrakcją tury-
styczną).

W latach 2015–2016 w miejscowoś- 
ci Ouarzazate, znajdującej się ponad 
250 kilometrów od oazy Mhamid, 
została uruchomiana elektrownia sło-
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neczna, którą tworzy farma 
paneli słonecznych. Energia 
słoneczna to ekologiczne roz-
wiązanie, jednak wszystko ma 
swoją cenę. Panele rozciągają 
się na powierzchni 3 tysięcy 
hektarów, co odpowiada 3,5 
tysiącom boisk piłkarskich. 
Tak skonstruowana farma 
w założeniu może wyproduko-
wać energię, która zasiliłaby 
miasto porównywalne z czeską 
Pragą lub dwa miasta wielko-
ści milionowego Marrakeszu, 
leżącego w  środkowej części 
Maroka. 

Dla funkcjonowania elektrowni słonecznej niezbędna jest woda, która zamieniana w parę 
wodną, napędza turbiny produkujące prąd. Elektrownie słoneczne tym różnią się od węglo-
wych lub nuklearnych, że źródłem ciepła niezbędnym do produkcji prądu są w nich promie-
nie słoneczne, a nie spalanie węgla lub rozkład ciężkich pierwiastków. Wodę do elektrowni 
w Ouarzazate czerpie się z miejscowego zbiornika. Ma to bezpośredni wpływ na ilość wody 
dostarczanej do oaz położonych poniżej tamy: od 2016 roku do oazy Mhamid woda dopły-
wała już nie pięć razy do roku, a tylko cztery. Ograniczenie dostępu do wody doprowadziło 
z kolei do opóźnienia wysiewów i ubożenia plonów. To, co zostaje zebrane w maju, nadaje 
się tylko na paszę dla zwierząt. Utrzymywanie się z rolnictwa stało się niemal niemożliwe. 
Przyczyniło się to do jeszcze intensywniejszej migracji ludności zamieszkującej oazę.

Źródło:  
Webinarium Zmiany klimatu – migracje – prawa człowieka – co warto wiedzieć? przeprowadzone 
dla Amnesty International przez dr Karolinę Sobczak-Szelc, ekspertkę Ośrodka Badań nad Migra-
cjami UW, https://www.youtube.com/watch?v=67zFCoseKIk&t=8s, dostęp 18.08.2020. 

wypełnij schemat:

1. Jakie środowiskowe uwarunkowania migracji wystąpiły w tym przypadku?

2. Stwórzcie łańcuch przyczynowo-skutkowy, zaczynając od poniższego pytania.

Dlaczego mieszkańcy oazy Mhamid 
decydują się na emigrację? Ponieważ

Ponieważ

Ponieważ

Most w Mhamid w 2009 roku, Maroko © Herc83; licencja:  
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

https://www.youtube.com/watch?v=67zFCoseKIk&t=8s
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
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Wielu mieszkańców rolniczych obszarów Bangladeszu wyemigrowało do Dhaki, stolicy kraju, 
co spowodowało, że liczba ludności zwiększyła się tam do 17 milionów. Ten prawie czte-
rokrotny wzrost liczby mieszkańców w ciągu 25 lat mocno nadwerężył przestarzałą infra-
strukturę miejską. Pogarszająca się jakość życia w Dhace skłoniła wielu mieszkańców klasy 
średniej do emigracji. Często jest tak, że zamożniejszych ludzi stać na przeprowadzkę, pod-
czas gdy mieszkańcy najbiedniejszych gospodarstw są praktycznie uwięzieni na obszarach 
narażonych na zjawiska wynikające ze zmian klimatu. Jednym z nich był cyklon Fani.

Tajfun przetoczył się przez Bangladesz 4 maja 2019 roku. Pozostawił po sobie ogromne 
zniszczenia: zginęło kilkanaście osób, prąd został odcięty, dachy domów pozrywane. Setki 
tysięcy ludzi zostały bez dachu nad głową. Sklasyfikowany przez meteorologów jako hura-
gan kategorii 4. (kryterium w pięciostopniowej skali są potencjalne zniszczenia spowodo-
wane wejściem huraganu na ląd), był jednym z najbardziej intensywnych cyklonów w tym 
regionie od 20 lat.

Huragan sprawił, że w  Bangladeszu i  w  Indiach dotychczasowe miejsce zamieszkania 
opuściło 3,5 miliona osób. W samym Bangladeszu burza zalała dziesiątki nisko położo-
nych wiosek na wybrzeżu, a ponad 1,2 miliona ludzi zostało przeniesionych do 4 tysięcy 
schronisk. Zniszczonych zostało około tysiąca domów. 

Cyklony tropikalne, zwane też huraganami i tajfunami, to tworzące się nad wodami stre-
fy równikowej i zwrotnikowej rozległe układy niskiego ciśnienia, którym towarzyszy wiatr 
o prędkości przekraczającej 120 kilometrów na godzinę. Ocieplanie się klimatu sprzyja 
wzrostowi siły cyklonów przede wszystkim dlatego, że coraz cieplejsza woda – nie tylko 
przy samej powierzchni, lecz także na głębokości 100 i więcej metrów – daje im więcej 
zasilającej energii. Nawet huragan o takiej samej mocy jak dawniej (o tej samej prędkości 
wiatru i skali) może dziś dokonać większych szkód niż kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego? Po 
pierwsze, większa ilość wilgoci w atmosferze przekłada się na większe opady. Po drugie, 
przypływ sztormowy nakłada się na wyższy i rosnący poziom morza. Po trzecie zaś, zmiany 
w zachowaniu atmosfery i prądów oceanicznych umożliwiają dotarcie cyklonów w miejsca, 
w których wcześniej się one nie pojawiały.

Źródła: 
www.naukaoklimacie.pl/aktualnosci/huragany-skad-sie-biora-jak-sieja-zniszczenie-i-jak-wplywa-
na-nie-zmiana-klimatu-245, dostęp: 18.08.2020,
www.dw.com/pl/oxfam-ro%C5%9Bnie-liczba-uchod%C5%BAc%C3%B3w-klimatycznych/a-51496887, 
dostęp: 18.08.2020.

© Government of Odisha; licencja:  
www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Osoby ewakuowane do schronu w Basudevpur w dys-
trykcie Bhadrak, Bangladesz
© Government of Odisha; licencja:  
www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Grupa 4. BanGladesz

http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
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wypełnij schemat:

1. Jakie środowiskowe uwarunkowania migracji wystąpiły w tym przypadku?

2. Stwórzcie łańcuch przyczynowo-skutkowy, zaczynając od poniższego pytania.

Dlaczego mieszkańcy nabrzeżnych wsi 
zostali ewakuowani do schronów? Ponieważ

Ponieważ

Ponieważ
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Załącznik 5. Przykładowy łańcuch przyczyn 

W tym przypadku zgodnie z zaleceniem pierwszy problem ma trzy przyczyny, a każda ko-
lejna przyczyna-problem jest połączona z jedną przyczyną-problemem. Osoby uczestniczą-
ce w zajęciach mogą oczywiście stworzyć łańcuch bardziej skomplikowany i rozbudowany. 
Każda przyczyna-problem może mieć kilka przyczyn-problemów i mogą się one ze sobą 
wzajemnie przeplatać. 

Dlaczego 
mieszkańcy 

miejscowości 
Kivalina (Alaska) 

będą musieli 
zmienić miejsce 
zamieszkania?

Nasilająca się erozja 
morska powoduje 

niszczenie budynków 
i infrastruktury 
miejscowości.

Wyspa nie ma ochrony 
przed sztormami  

i falami.
Zatrzymanie 
przyrastania 

lodu.

Wzrost 
temperatury

Zmiany 
klimatu

Lód się cofa  
i zmniejsza się 
jego grubość.

Topienie 
lodowców  

i zmniejszenie 
zmarzliny

Mieszkańcy nie 
mają możliwości 

pozyskiwania 
żywności w tradycyjny 

sposób.

Ryby i dzikie 
zwierzęta zmuszone 

są do zmiany szlaków 
migracyjnych.

Podnoszenie się 
poziomu mórz  

i oceanów

Mieszkańcy mają coraz 
mniej pożywienia.

Zagrożenie powodziowe

Ponieważ

Ponieważ Ponieważ

Ponieważ Ponieważ

PonieważPonieważ

Ponieważ

PonieważPonieważ

Ponieważ

Ponieważ

Ponieważ



WARSZTAT 3. 
MIGRACJE I KONFLIKTY  

A PRAWA CZŁOWIEKA

Załącznik 6. Materiały dotyczące konfliktów zbrojnych

KonfliKt w sYRii KRoK po KRoKu 
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nieodpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi – lokalne władze oferowały wysokie dotacje państwo-
we na rozwój upraw wymagających dużych nakładów wody (pszenicy i bawełny), a równocześnie bra-
kowało modernizacji systemów nawadniających. Nadmierna eksploatacja zasobów wód gruntowych 
oraz błędy przy inwestycjach hydrologicznych spowodowały obniżenie poziomu wód gruntowych. 

degradacja ziem uprawnych – ograniczony dostęp do źródeł wody spowodował zasolenie gleby, 
a tym samym zubożenie obszarów rolnych. 

syrię nawiedzają susze – około 1,3 miliona obywateli Syrii straciło plony, a 800 tysięcy – źródło 
utrzymania oraz podstawowe źródło żywności. W ciągu trzech lat plony pszenicy i żyta zmniejszy-
ły się odpowiednio o 47% i 67%; znacząco zmniejszyła się liczba zwierząt hodowlanych.

około 1,5 miliona osób – głównie pracownicy rolni i ich rodziny – przeniosło się z obszarów wiej-
skich do dużych miast (Aleppo, Damaszek, Dara, Deir Ezzor, Hama czy Homs), nierzadko tworząc 
na ich przedmieściach gęsto zaludnione obozy.

Na małym terenie gromadzi się ludność, którą dotknęły te same problemy – w mieście Dara 
wybucha demonstracja. Postępujące bezrobocie, brak dostaw wody i wzrost cen żywności dopro-
wadziły do pierwszych pokojowych protestów.

Władze syryjskie aresztowały dziesiątki demonstrantów domagających się reform politycznych 
i przywrócenia praw obywatelskich. Witryny Facebook i YouTube zostały zablokowane przez władze.

piętnastu nastoletnich chłopców zostało aresztowanych w darze za pisanie na murach miejskich: 
„Ludzie chcą obalić reżim”. Trzynastu syryjskich więźniów politycznych podjęło strajk głodowy na 
znak protestu przeciwko „politycznym aresztowaniom i prześladowaniom” w Syrii.

demonstracje objęły kilka dużych miast (m.in. damaszek i Al-Bajdę). Co najmniej 32 osoby 
zginęły, a setki demonstrujących zostało rannych podczas antyrządowych protestów. Organizacja 
obrońców praw człowieka Human Rights Watch ujawniła, że syryjskie służby bezpieczeństwa 
torturowały setki osób zatrzymanych podczas antyrządowych demonstracji: poddawano je 
elektrowstrząsom, pozbawiano snu i wody.

Zbuntowane miasta zostały oblężone przez władze rządowe i spacyfikowane.

Kraj ogarnęła wieloletnia wyniszczająca wojna domowa. Gospodarka upadła. Rolnictwo popadło 
w ruinę. W wielu syryjskich miastach panuje głód.

Budynki są zrównane z ziemią. miliony syryjczyków opuściły kraj. Większość z nich jest teraz 
skazana na życie w fatalnych warunkach w obozach dla uchodźców.

Źródło: www.klubjagiellonski.pl/2020/02/25/zmiany-klimatu-wplywaja-na-migracje-w-afryce-polnocnej-i-na-
bliskim-wschodzie/, dostęp: 26.08.2020. 
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KonfliKt w dARfuRze KRoK po KRoKu
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Na północy regionu żyją plemiona pasterskie, nomadyczne, muzułmańskie pochodzące z regio-
nów afroarabskich Północnego Sudanu i Czadu, a na południu – ludy osiadłe, rolnicy, chrześcija-
nie z Afryki Subsaharyjskiej i Południowego Sudanu. przez lata wszystko było dobrze – plemiona 
żyły obok siebie, handlowały ze sobą.

Nadeszły cykliczne okresy suszy, które spowodowały pustynnienie obszarów zamieszkiwanych 
przez te plemiona. Wysychają źródła, brakuje wody i żywności dla zwierząt hodowlanych, nastę-
puje degradacja środowiska naturalnego.

Plemiona pasterskie przemieszczają się na południe w poszukiwaniu pożywienia; wśród lokalnej 
ludności tworzą się napięcia wokół dostępu do zasobów naturalnych.

Mieszkańcy Darfuru wychodzą na ulice, by sprzeciwić się niegodnym warunkom życia; władza 
otwiera ogień do ludzi, są ofiary śmiertelne.

Konflikt nabiera wielowymiarowego charakteru – politycznego, etnicznego, religijnego. Szacuje 
się, że ponad 200 tysięcy osób straciło życie od jego rozpoczęcia, a ponad 2,3 miliona – z czego 
milion to dzieci – musiało opuścić swoje domy i żyje w obozach dla uchodźców.

Amnesty International publikuje raport, w którym prezentuje dowody na zastosowanie przez wła-
dze sudanu broni chemicznej, której ofiarą padło około 200–250 osób – w większości dzieci. 
Międzynarodowy Trybunał Karny postawił dyktatorowi Umarowi Al-Baszirowi zarzuty ludobójstwa 
oraz zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. 

Załącznik 7. Historie

uchodźca/uchodźczyni – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do okreś- 
lonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw 
nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju.

lucY AdAms z usA – mieszkanka wyspy Kivalina na Alasce. Jej rodzina od lat prowadzi tu 
naturalny tryb życia. Niestety powoli staje się to niemożliwe – podwyższający się poziom wód 
morskich i postępująca erozja przyczyniają się do niszczenia linii brzegowej i powodzi. Z powodu 
podwyższającej się temperatury wody lód topnieje i nie jest już tak gruby, jak kiedy Lucy była 
dzieckiem. A gruby lód to poczucie bezpieczeństwa i możliwość polowania.

Źródło: AJ+, https://www.facebook.com/watch/?v=861697160638459, dostęp: 18.08.2020.

Quintin VelARdo z filipin – rolnik z miasta Legazpi na Filipinach żyjący wraz z rodziną w po-
bliżu wulkanu Mayon. W 2018 roku z powodu jego erupcji 90 tysięcy ludzi zostało ewakuowa-
nych ze swoich domów. Tak wspomina to Quintin: „Ostatniej nocy nie mogliśmy spać z powodu 
głośnych dźwięków. To brzmiało jak samolot, który ma wylądować. Mówię moim wnukom, żeby 
intensywnie się uczyły, aby mogły mieszkać gdzie indziej, bez lęku przed wulkanem przez ca- 
łe życie”.

Źródło: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/mount-mayon-eruption-video-philippines-volcano-
evacuations-lava-explosion-a8175436.html, dostęp 18.08.2020. "
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Załącznik 8. Ważne wiadomości

mARY letiRoK z oldonYiRo z Kenii – jest pastorką i zajmuje się wypasem bydła, kóz i owiec, 
od których jest w pełni zależna. To one są źródłem utrzymania jej rodziny. Zmieniające się warun-
ki pogodowe zagrażają jej bytowi. Jak mówi: „Klimat bardzo się zmienił, nie jest tak jak kiedyś, 
gdy podczas pory deszczowej była trawa i drzewa – teraz bez deszczu nie ma nic”. Wzywa do 
pilnej odbudowy krajobrazu naturalnego w celu przywrócenia deszczu, którego potrzebuje, by 
zwierzęta, które są jej jedynym źródłem dochodu, mogły przeżyć. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=j7grx0EPvM0, dostęp: 18.08.2020.

RAniA mustAfA Ali z sYRii – aktywistka, dziennikarka, pochodzi z miejscowości Raka. Jej 
dzieciństwo nie było niczym niezwykłym – uwielbiała oglądać telewizję i spotykać się z przyjaciół-
mi, chciała studiować medycynę na uniwersytecie. Potem, kiedy miała skończyć liceum, wszyst-
ko się zmieniło. W wieku 20 lat uciekła z domu; do podjęcia trudnej decyzji skłoniła ją masakra 
w Kobane. Bezpieczną przystań i nowy dom znalazła w Austrii; mieszka i studiuje w Wiedniu. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=EDHwt-ooAi4, dostęp: 18.08.2020.

hAmisA z sudAnu – pamięta, jak uciekła ze swojej wioski podczas ostrzału w 2003 roku, nio-
sąc na plecach jednego ze swoich wnuków. „Ukryliśmy się w górach i kiedy ucichły «pow pow» 
[pistolety], wróciłam do wioski i pomogłam pochować zmarłych”. Dotarcie do obozu Hamadia 
w Darfurze zajęło lokalnej ludności cztery dni. „Nigdy nie myślałam, że będę tu przez 11 lat 
i nigdy więcej nie zobaczę mojej wioski”. 

Źródło: https://www.bbc.com/news/world-africa-28739000, dostęp: 18.08.2020.

FaKT 1.

W debacie publicznej używa się czasem terminu „uchodźca klimatyczny” w kontekście migrantów 
klimatycznych, czyli ludzi przemieszczających się w związku z suszami, powodziami, burzami. Na-
leży jednak pamiętać, że w świetle prawa osoby te nie są uchodźcami. „Uchodźca” to termin praw-
niczy, który ma bardzo specyficzne znaczenie i zasadza się na „uzasadnionej obawie przed prześla-
dowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub 
poglądów politycznych” (art. 1. konwencji genewskiej z 1951 roku). Zgodnie z tą definicją osoby 
opuszczające swoje kraje z przyczyn związanych z czynnikami klimatycznymi nie mogą być uwa-
żane za uchodźców, ponieważ konwencja nie uznaje środowiska przyrodniczego za prześladowcę.

FaKT 2.

Czynniki klimatyczne, takie jak zmieniające się opady deszczu, silne powodzie i podnoszenie się 
poziomu mórz zmuszają ludzi do opuszczania domów i miejsc pracy, przez co tracą źródła utrzy-
mania. Problem ten dotyka różne osoby na całym świecie, od wysp Pacyfiku, takich jak Kiribati 
i Tuvalu, które borykają się z podnoszeniem się poziomu mórz, po kraje Afryki Zachodniej, gdzie 
rolnicy nie mogą już uprawiać swoich ziem ani hodować zwierząt z powodu suszy i powodzi.

FaKT 3.

Społeczeństwa charakteryzujące się niskimi zdolnościami adaptacyjnymi, żyjące na obszarach 
geograficznych, gdzie funkcjonują wrażliwe ekosystemy (takie jak małe państwa wyspiarskie, Sa-
hel i nisko położone delty rzek), staną wkrótce przed dylematem: zostać czy odejść? Często są to 
ludzie najubożsi i najbardziej bezbronni, którzy nie mają możliwości opuszczenia swoich domów. 
Większość migrantów środowiskowych to osoby z  obszarów wiejskich – ich źródła utrzymania 
często zależą klimatu (np. rolnictwo, rybołówstwo). Migracja klimatyczna z  terenów miejskich 
również jest możliwa – zachodzi m.in. na gęsto zaludnionych obszarach przybrzeżnych, kiedy 
podnosi się poziom morza.

"

"

"

"

"

"

https://www.youtube.com/watch?v=j7grx0EPvM0
https://www.youtube.com/watch?v=EDHwt-ooAi4
https://www.bbc.com/news/world-africa-28739000


33

FaKT 4.

Nie ma wiarygodnych szacunków co do liczby osób migrujących ze względów środowiskowych. 
Powody tego stanu rzeczy są dwojakie: trudno jest rozwikłać przyczyny migracji i brakuje oficjal-
nych danych dotyczących przemieszczeń w obrębie jednego kraju. Miejsca, w których odczuwal-
ne są negatywne skutki zmian klimatu, nierzadko charakteryzują niski poziom rozwoju gospodar-
czego, konflikty czy niestabilność polityczna; często narusza się tam prawa człowieka. Utrudnia 
to ustalenie bezpośredniego związku między przemieszczaniem się ludzi a środowiskiem. Zmiany 
klimatyczne zwykle są jednym z wielu czynników wpływających na decyzję o opuszczeniu domu. 
Ponadto wiele przemieszczeń z powodu stałych zmian warunków pogodowych odbywa się w ob-
rębie jednego kraju (np. z obszarów wiejskich do miejskich), a nie za granicę. Takie ruchy często 
nie są dokumentowane.

fAKt 5.

Ludzie przemieszczają się z powodu zmieniających się warunków atmosferycznych, kiedy zagra-
żają one ich życiu i utrzymaniu. Dzieje się tak zarówno w Bangladeszu, gdzie wysokie zasolenie 
ziem utrudnia rolnikom uprawę ryżu, jak i w Kenii, gdzie powodzie zabijają zwierzęta gospodar-
skie i niszczą plony. Aby przetrwać, ludzie często decydują się na migrację.

FaKT 6.

Zmiany klimatu czynią spustoszenie na całym świecie, potęgując istniejące już nierówności, 
przez co wiążą się z prawami człowieka. 
• Pewne grupy społeczne prawdopodobnie ucierpią w wyniku zmian klimatu bardziej niż inne 

– np. społeczności zależne od rolnictwa lub żyjące na nadbrzeżach, a  także te narażone 
na dyskryminację: kobiety, osoby starsze, dzieci i młodzież, osoby żyjące w ubóstwie oraz 
rdzenna ludność. 

• Efekty zmian klimatu będą się nasilać z biegiem czasu, wpływając na życie obecnych i przy-
szłych pokoleń. 

• Zmiany klimatu nie tylko zagrażają istnieniu ludzkości, lecz także negatywnie wpływają 
na nasze prawo do życia, zdrowia, dostępu do jedzenia, wody, schronienia i niezbędnych 
środków, czyli na prawa człowieka.

FaKT 7.

W spowolnieniu globalnego ocieplenia najważniejsze są wspólne wysiłki całego świata, a szcze-
gólnie krajów rozwiniętych, które emitują do atmosfery najwięcej dwutlenku węgla. I choć decyzje 
polityków, rządów i wielkich przedsiębiorstw ze względu na swoją skalę odgrywają tutaj kluczową 
rolę, to codzienne aktywności każdego z nas również są istotne. Indywidualne decyzje, takie jak 
oparcie diety o produkty roślinne, oszczędzanie wody i energii, minimalizowanie użycia plastiku, 
to wybory przyjazne dla środowiska i wpływające na spowolnienie ocieplenia klimatu. Pamiętajmy 
też, że swoją postawą możemy dawać przykład innym oraz wywierać presję na rządy i przedsię-
biorstwa. Stajemy się wtedy bardziej wiarygodni. Zacznijmy zmianę od siebie!

Źródła: 
• https://ehs.unu.edu/blog/5-facts/5-facts-on-climate-migrants.html, dostęp: 18.08.2020.
• Materiały własne Amnesty International.
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Załącznik 9. Materiał pomocniczy dla osoby prowadzącej

wspólnotA AnishinAABe z GRAssY nARRows w KAnAdzie

50 lat temu rzeki i  łowiska niezbędne do przetrwania rdzennej ludności Anishinaabe 
z Grassy Narrows w Kanadzie zostały zatrute. Z powodu bezczynności rządu całe pokole-
nie młodych ludzi dorasta, doświadczając poważnych problemów zdrowotnych oraz utraty 
dziedzictwa kulturowego. Podobnie jak wiele innych rezerwatów rdzennych społeczności 
Grassy Narrows boryka się z wysokim bezrobociem (nawet 80 lub 90%), ubogimi i prze-
pełnionymi mieszkaniami oraz zaniedbaną i niedofinansowaną infrastrukturą społeczną. 
Wielu ludzi z Grassy Narrows żyje w warunkach skrajnego ubóstwa i jest słabego zdrowia 
– w przeciwieństwie do większości Kanadyjczyków, którzy żyją na wysokim poziomie. By 
walczyć o ochronę swojej kultury, sposobu życia i przede wszystkim zdrowia, w grudniu 
2002 roku młodzież z Grassy Narrows założyła blokadę na drodze do wyrębu lasów, bie-
gnącej przez serce rezerwatu. Po wielu protestach w 2017 roku rząd kanadyjski obiecał 
rozwiązać kryzys „raz na zawsze”; młodzież ze wspólnoty jest zdeterminowana, by nakło-
nić władze do dotrzymania obietnicy. 2 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa 
o wartości 19,5 miliona dolarów, która umożliwi budowę w Grassy Narrows placówki opieki 
zdrowotnej dla osób cierpiących na choroby z powodu zatrucia środowiska rtęcią. Spóźnio-
na o kilka lat umowa oznacza dla mieszkańców szansę na lepszą, zdrową przyszłość. Jest 
też dowodem na to, że upór i ciągła walka o przestrzeganie praw człowieka przynosi efekty. 

Więcej informacji:
• https://maraton.amnesty.org.pl/data/pics/case/232.pdf, dostęp: 18.08.2020.
• https://wsh.pl/wp-content/uploads/2019/11/KANADA.pdf, dostęp: 18.08.2020.

mARinel sumooK uBAldo z filipin

Marinel Sumook Ubaldo miała 16 lat, kiedy zrozumiała, że musi znaleźć sposób, by 
uchronić siebie i swoją społeczność przed katastrofalnymi skutkami zmiany klimatu. Po 
przeżyciu tragicznego w skutkach tajfunu Yolanda w 2013 roku została aktywistką. Z de-
terminacją walczy o to, by rząd na Filipinach i parlamenty na całym świecie przeciwdziała-
ły zmianie klimatu i uporały się z jej konsekwencjami, które dotknęły zarówno społeczność 
Marinel, jak i wiele innych podobnych grup ludzi. 

Więcej informacji:
• https://www.youtube.com/watch?v=FS8xQ7mVOFQ, film w języku angielskim, dostęp: 

18.08.2020.
• https://www.youtube.com/watch?v=pIXalBdA3HE, film z polskimi napisami, dostęp: 

18.08.2020.
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