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Świat paliw kopalnych



 Stały wzrost zapotrzebowania na energię sprawia, że od 
połowy XIX wieku wydobyto i spalono ogromne ilości paliw 
kopalnych, wypuszczając do atmosfery dwutlenek węgla 
i inne gazy.

 Wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze powoduje 
globalne ocieplenie. 

 Jeśli emisje nadal będą rosły, negatywne skutki zmiany 
klimatu będą coraz dramatyczniejsze.

 Konieczne jest natychmiastowe zastąpienie paliw 
kopalnych odnawialnymi źródłami energii.

Zmiana klimatu



KLIMATYCZNA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

 Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają m.in., że:
…niektóre regiony świata przestają nadawać się do 
zamieszkania przez ludzi;
…coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe;
…nierówności społeczne się pogłębiają.

 Kraje globalnej Północy są odpowiedzialne za większość 
historycznych emisji CO2.

 Mieszkańcy globalnego Południa, choć w najmniejszym 
stopniu przyczynili się do zmian klimatu, najdotkliwiej (i już 
teraz!) odczuwają ich skuki.



 Kapitalizm oparty jest na wykładniczym wzroście 
gospodarczym.

 Wzrost gospodarczy = więcej emisji CO2.

 Krótkoterminowe korzyści są w kapitalizmie ważniejsze 
niż potrzeby społeczne i ekologia.

 W systemie kapitalistycznym niemożliwa jest skuteczna 
ochrona klimatu i sprawiedliwość klimatyczna. 

KAPITALIZM



WĘGIEL BRUNATNY

Węgiel brunatny jest jednym z najgorszych 
paliw kopalnych dla klimatu i środowiska.

Emisja dwutlenku węgla przy produkjci energii elektrycznej

Węgiel brunatny Węgiel kamienny Gaz



WĘGIEL BRUNATNY W NIEMCZECH

Najwięksi produceni 
węgla brunatnego na 
świecie 
(2013, w mln ton)

Hambach

Niemcy są największym producentem 
węgla brunatnego na świecie.

Polska jest drugim co do wielkości 
producentem węgla brunatnego w UE.



MIKS Energetyczny NIEMIEC
Produkcja energii elektrycznej w Niemczech w latach 2007-2016

Źróło: STROM-Report.de

Źródła odnawialne
- biomasa
- słońce
- woda
- wiatr

Źródła 
konwencjonalne

- gaz
- węgiel kamienny
- energia nuklearna
- węgiel brunatny



ALE...
 Udział OZE w ogólnym zużyciu energii pierwotnej 
w Niemczech wyniósł w 2017 roku zaledwie 13%.

 Niemcy prawdopodobnie nie osiągną wyznaczonych przez 
siebie celów klimatycznych (40% redukcji emisji do 2020 
względem 1990 roku i węglowa neutralność do 2050).

 Powyższe cele są właściwie nie do osiągnięcia bez 
rezygnacji z wydobycia i spalania węgla. W tym celu 
powołana została specjalna komisja (potocznie nazywana 
komisją węglową), która opracowuje dla Niemiec plan 
odejścia od węgla. Oczekiwania Ende Gelände nie są 
wysokie (w komisji zasiada wielu przedstawicieli lobby 
węglowego).



Katastroficzne konsekwencje kopalni odkrywkowych
‣ Zniszczony krajobraz
‣ Przymusowe przesiedlenia
‣ Zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody
‣ Dramatyczne obniżenie poziomu wód gruntowych.



LAS HAMBACH



Las Hambach jest położony w Nadrenii-Północnej Westfalii, 
około 30 kilometrów na zachód od Kolonii. Za wydobycie 
węgla brunatnego w regionie odpowiada firma RWE.



‣ Las Hambach jest jednym z najstarszych lasów 
mieszanych w Europie.

‣ Unikatowa bioróżnorodność jest systematycznie 
niszczona przez stałe powiększanie kopalni odkrywkowej 
przez firmę RWE (od 1978 roku).

‣ Z powodu wycinki na potrzeby kopalni powierzchnia lasu 
zmniejszyła się z około 6000 do około 200 hektarów. 

‣ 12.000 osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich 
domów.

‣ Sezon karczowania trwa od października do lutego.

Las Hambach



Aktywiści okupują las, aby uniemożliwić firmie 
RWE jego wycinkę i powiększenie odkrywki.



‣ Okupacja lasu trwa od 2012 
roku (ponad 40 domków na 
drzewach!) 

‣ Budowane są barykady, aby 
zapobiec wycince i usunięciu 
aktywistów z terenu lasu 

‣ Blokady infrastruktury 
węglowej

‣ Akcje solidarnościowe
‣ Alternatywne formy życia 

społecznego
‣ Regularne spacery po lesie

„HAMBI“



We wrześniu tego roku policja zaczęła po raz kolejny 
usuwać aktywistów z lasu (pod pretekstem 
niedostatecznej ochrony przeciwpożarowej), aby 
umożliwić firmie RWE wycinkę i dalsze wydobycie węgla. 

Działanie policji spotkało się z masowymi protestami:
 ►Blokady, barykady, tunele, lock-ons, akcje 

solidarnościowe, demonstracje...
 ►Wsparcie ludności: ok. 80% Niemców i Niemek 

wypowiedziało się przeciwko wycince, mnóstwo dotacji  
 ►5 października decyzją sądu dalsza wycnika została 

zatrzymana 
 ►6 października odbyła się demonstracja antywęglowa 

i na rzecz Lasu Hambach, w której wzięło udział 50.000 
osób!

HAMBI ZOSTAJE!



Impresje: 6 października 2018



ENDE GELÄNDE



Kto to Ende Gelände?
 ENDE GELÄNDE to koalicja osób i grup z różnych 

środowisk i ruchów.
 Żądamy natychmiastowej rezygnacji ze spalania 

węgla!
 Jesteśmy przekonani, że musimy wziąć sprawy 

w swoje ręce. Blokujemy infrastrukturę węglową, 
ponieważ zależy nam na sprwiedliwym świecie.

 Nasze motto brzmi: Potrzebna jest zmiana systemu, 
a nie klimatu!

 Pracujemy w grupach lokalnych i zadaniowych. 
 Decyzje podejmujemy metodą konsensusu.



Dotychczasowe działania

2010: Obóz 
klimatyczny 
w Nadrenii

2011: Obóz na 
łużycach

2014: 
Łańcuch 
ludzi na 
Łużycach

Od 2012:  
Okupacja 

lasu 
Hambach

Od 2014:  
Blokady 
koparek

2015: 
Pierwsza masowa akcja 

EG w Nadrenii
(Ok. 1600 osób z 50 

krajów) 

2016:
Ende Gelände na 

Łużyacach
(Ok. 4000 osób, 

elektrownia 
zablokowana na 

48 godzin)

Lato 2017:  dni 
akcyjne Ende Gelände 

w Nadrenii
(3 obozy, ok. 2500 
osób podczas akcji)

COP: Listopad 2017: 
Okupacja odkrywki na 
terenie Hambachu z 
udziałem ok. 3000 
osób 



Naszą formą działania są zapowiedziane,  
masowe akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Obywatelskie nieposłuszeństwo to celowe działania łamiące 
konkretne przepisy prawne w imię przekonania,

 że owe regulacje rażąco naruszają takie wartości jak sprawiedliwość.



Porozumienie dotyczące akcji
Fragment porozumienia:

„[…] Będziemy zachowywać się w sposób spokojny 
i opanowany. Nie będziemy prowokować eskalacji. Nie 
będziemy narażać nikogo na niebezpieczeństwo. Będziemy 
blokować i okupować teren własnymi ciałami, ale nie będziemy 
przy tym niszczyć ani uszkadzać żadnych urządzeń ani 
infrastruktury. Będziemy przechodzić przez kordony i bariery 
ustawione przez policję i ochronę kopalni albo je omijać i nie 
będziemy reagować na prowokacje. Nasza akcja będzie 
odzwierciedlać nasze wartości: różnorodność, kreatywność 
i otwartość. Nasza akcja nie jest skierowana przeciwko 
personelowi firmy RWE ani funkcjonariuszom policji.“



Akcja Ende Gelände

25.-29.10.2018 
ENDE GELÄNDE!
Masowa akcja obywatelskiego 
nieposłuszeństwa w pobliżu lasu hambach
‣ 25.10. przyjazd  →Specjalny pociąg z pragi 

(przez berlin)
‣ 26.10. Przygotowania (treningi i plena)
‣ 27.-28.10 dni akcyjne



Czas na działanie



AKCJA
Blokujemy infrastrukturę węglową:
‣ kopalnie i koparki
‣ pociągi przewożące węgiel i szyny kolejowe
‣ elektrownie

Odbywają się również działania zgodne z prawem, 
np. demonstracje. 

● Aby dostać się do miejsc umożliwiających blokady, 
organizujemy się w duże, wcześniej zaplanowane grupy 
(tzw. palce). Każdy „palec“ ma swój kolor.

● Zachęcamy do tego, aby organizować się w małych 
grupkach akcyjnych (tzw. affinity  groups).



Podczas akcji masowego 
nieposłuszeństwa istnieją różne 

poziomy zaangażowania.

Każdy z nich jest niezbędny, 
aby akcja się powiodła!

Różne poziomy zaangażowania



‣ Najczęstszym zarzutem jest naruszenie własności 
prywatnej (do tej pory nie było wyroków skazujących).

‣ Kara więzenia mało prawdopodobna przy stosowaniu się 
do porozumienia dotyczącego akcji. 

‣ Stałe wsparcie zespołu prawnego w trakcie akcji 
i po jej zakończeniu. 

‣ Możesz zostać zatrzymana/zatrzymany przez policję do 12 
godzin w celu ustalenia tożsamości i do końca następnego 
dnia w celach prewencyjnych.

KWESTIE PRAWNE



Każdej akcji masowego nieposłuszeństwa towarzyszy zespół 
prawny (legal team), który wspiera uczestników w trakcie i po 
akcji. Nikt nie zostaje sam/sama!

Nasza solidarność przeciwko ich represjom!



ZA:
‣ Strategia odmowy ujawnienia tożsamości sprawia, że policji 

trudniej zidentyfikować i przetrzymywać innych uczestników 
akcji

‣ Ta strategia dobrze funkcjonowała podczas akcji Ende Gelände 
w latach 2015-2017.

PRZECIW:
‣ Policja może przetrzymywać ludzi do 12 godzin w celu ustalenia 

ich tożsamości.
‣ Policja może próbować ustalić tożsamość, pobierając na przykład 

odciski palców.

‣ W razie grzywny lub sprawy w sądzie   ►
Mamy dobre struktury przeciwko represjom!

Odmowa ujawnienia tożsamości



‣ Weź udział w akcji!
‣ Namów do udziału znajomych, rodzinę, przyjaciół!
‣ Zorganizuj własne wydarzenie na temat Lasu 

Hambach i Ende Gelände!
‣ Pomóż w organizacji obozu!
‣ Zorganizuj transport z i na akcję!
‣ Pomóż w tłumaczeniu materiałów informacyjnych na 

język polski!
‣ …!

Działaj!



CO ZE SOBĄ ZABRAĆ
Ogólnie / na obóz:
 Izomata, ciepły śpiwór, namiot
 Rower (jeśli możesz)
 Radio/odbiornik UKF 

(tłumaczenia)

Na akcję:
 Solidne buty
 Ciepłe ubrania odporne 

na pogodę
 Butelka na wodę 

i pojemnik na jedzenie



Let’s go - Ende Gelände!



Więcej informacji

www.ende-gelaende.org/pl
Polskojęzyczna strona Ende Gelände (aktualizowana nieregularnie). 
Pod tym adresem również wersja angielska, niemiecka, hiszpańska...

Www.hambacherforst.org
Stale aktualizowane informacje na temat Lasu Hambach 
(DE, EN, FR, ES)

www.facebook.com/obozdlaklimatu
Profil na Facebooku Obozu dla Klimatu, organizującego działania 
informacyjne i akcje solidarnościowe z Lasem Hambach

http://www.ende-gelaende.org/pl
http://www.hambacherforst.org/
http://www.facebook.com/obozdlaklimatu


PYTANIA?
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