
Ludzie, siła, teraz - People, power, now! 

W dniach 28 listopada – 3 grudnia w Lampung w Indonezji odbyło się Walne Zgromadzenie 

(Biennial General Meeting) Friends of the Earth International, którego nasza organizacja jest 

członkiem. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z 75 krajów i grup członkowskich  

z całego świata. Podczas spotkania omawiano prowadzone działania w ramach kampanii: 

sprawiedliwość klimatu i energia (Climate justice and Energy), sprawiedliwość ekonomiczna  

i neoliberalizm (Economic justice and resisting neoliberalism), suwerenność żywnościowa 

(Food sovereignty), leśnictwo i bioróżnorodność (Forests and biodiversity), obrona praw 

człowieka (Human rights defenders). Każda z tych kampanii składa się z szeregu działań, 

mających na celu zmianę obecnie panującego modelu gospodarki globalnej, gdzie kosztem 

ludzi i środowiska naturalnego, bogacą się międzynarodowe korporacje, których jedynym 

celem jest zysk. FoEI działa na rzecz rozwiązań systemowych, które pozwolą na tworzenie 

zrównoważonych społecznie, środowiskowo i ekonomicznie społeczności. Dzięki oddolnej 

inicjatywie i federacyjnej strukturze, organizacja jest najbliżej problemów lokalnej 

społeczności w różnych częściach świata. Wspólne działanie w ramach federacji pozwala, aby 

głos ludzi, którzy ponoszą największe koszty niepohamowanego rozwoju gospodarczego 

Północy i ciągłej gonitwy za zyskiem, który odbywa się na światowych rynkach był słyszalny 

wśród społeczeństwa obywatelskiego i decydentów krajów rozwiniętych. Podczas spotkania 

omawiany był projekt Financing sustainable futures, którego jesteśmy partnerem. Działania 

w projekcie miały na celu przybliżenie opinii publicznej problemów, jakie wynikają ze 

wspierania inwestycji, które łamią podstawowe prawa człowieka i niszczą środowisko.  

Do takich inwestycji niewątpliwie należy przenoszenie nieefektywnych, przestarzałych 

technologii bazujących na paliwach kopalnych – głównie węglu kamiennym i ropie naftowej, 

do krajów rozwijających się. Budowa elektrowni węglowych, atomowych lub wodnych  

w Afryce, zamiast inwestowanie w odnawialne źródła energii – jak oczywista dla tego terenu 

energia słoneczna. Okazuje się, że „brudne” inwestycje są chętnie kredytowane przez banki, 

które mają oddziały na całym świecie, również w Polsce. W ramach tego projektu 

prowadzono akcje edukacyjne wśród klientów banków, aby baczniej przyglądali się polityce 

swojego banku i reagowali, kiedy jest ona sprzeczna z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Przykładów inwestycji godzących w podstawowe prawa społeczności lokalnych jest niestety 

bardzo wiele, podobnie jak sposobów nieuczciwych praktyk pozbawiania rdzennej ludności 

ich ziemi, nawet pod płaszczykiem ochrony tych terenów. Działające grupy lokalne FoEI 

pracują ze społecznościami, aby te umiały się bronić przed coraz bardziej perfidnymi 

posunięciami korporacji. Prawnicy i biznesmani oferują społecznościom projekty „ochrony” 

lasu i ziemi, zapobiegania wylesianiu i degradacji środowiska. Umowy są konstruowane  

w taki sposób, aby korporacja miała wyłączne prawo dysponowania terenem, na którym 

zamieszkuje dana społeczność. Czas trwania takich umów to 30, 40 a nawet 80 lat! Całe 

społeczności tracą swoją suwerenność, możliwość korzystania z lasu i ziemi, w sposób, w jaki 

od wieków tradycyjnie z nich korzystała, dbając jednocześnie o zachowanie tych dóbr dla 

przyszłych pokoleń. Aktywiści FoEI pracują z lokalnymi społecznościami, aby ich członkowie 

rozumieli, że są ofiarami manipulacji, ale nie muszą się na nią godzić. Ta olbrzymia praca FoEI 

w społecznościach ma olbrzymie znaczenie dla walki o bardziej sprawiedliwy świat i słowo 



„walka” zostało tu użyte nie na wyrost. W marcu tego roku, została zamordowana Berta 

Cáceres, działaczka zaangażowana w obronę ludności Hondurasu przed destrukcyjnymi 

planami budowy tamy Agua Zarca, wiążącej się z wysiedleniem ludzi, odbieraniem ziemi  

i dewastacją środowiska. Dwa tygodnie po zamordowaniu Berty, dokonano kolejnego 

morderstwa Noé Garcia, działacza, który walczył w tej sprawie. Niestety nie są to 

odosobnione przypadki – wielkie pieniądze, jakie stoją za takimi inwestycjami powodują, że 

życie ludzkie nie stanowi wartości i na to nie możemy się godzić! My jako członkowie 

społeczeństwa obywatelskiego Europy mamy swój głos, mamy możliwości wyrażania 

sprzeciwu wobec rzeczy, które dzieją się tysiące kilometrów od naszego domu, ale nie 

zmienia to faktu, że wyrządzana jest krzywda ludziom, którzy tak jak my chcą żyć godnie  

w swoim domu. Będąc uczestniczką BGM zastanawiam się, co mogę zrobić wobec tak 

olbrzymich problemów. Odpowiedź jest jedna – działać – zgodnie z hasłem Friends of the 

Earth – People, power, now – ludzie, siła, teraz! Każdy z nas może wesprzeć działania FoEI – 

angażując się w kampanie, podpisując petycje do polityków, przekazując pieniądze lub 

choćby tylko na początek udostępniając informacje na swoim profilu społecznościowym. 

Więcej informacji na temat działalności FoEI : http://www.foei.org/ profil FB: Friends of the 

Earth International @foeint 

 

 

Kampania „Finansowanie zrównoważonej przyszłości” Financing sustainable future  jest dofinansowana ze 

środków Unii Europejskiej.  

 

Za treść artykułu odpowiedzialny jest Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Poglądy w nim 

wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. 

 

http://www.foei.org/

