
 

 

WNIOSKI I REKOMENDAJE WYPRACOWANE NA SPOTKANIU 

1. Cło energetyczne powinno być bardziej (carbon border tax) uwzględnione w cenach towarów 

(sprawiedliwość) i fakt ten odpowiednio oznaczony na opakowaniach produktów – tak, aby 

konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów konsumenckich. Intencją jest 

oczywiście oznaczenie, które towary mają mniejszy, a które większy tzw. ślad ekologiczny. 

2. Postulat zwrócenia większej uwagi na aspekt społeczny -  żeby osoby z mniejszymi szansami  

i młodzież wykluczona miała szanse włączyć się w proces konsultowania i informowania  

o kształcie Nowego Zielonego Ładu i jeśli to możliwe - aby miała/y na niego wpływ.  

3. Prośba o prowadzenie kampanii społecznych (edukacyjnych) podejmowanych lokalnie  

a koordynowanych na szczeblu krajowym czy europejskim. (Kryje się za tym widzenie 

rozbieżności między wiedzą i świadomością ekologiczną osób z dużych i z małych ośrodków).  

4. Środki na sprawiedliwą transformacje należy przeznaczać sprawiedliwie, to jest według 

potrzeb i na cele związane również z podnoszeniem świadomości i wiedzy ludzi na temat tej 

sprawiedliwej transformacji społecznej i żeby cele społeczne nie były ostatnimi po 

technologicznych.  

5. Postulat prowadzenia szeroko zakrojonej kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej 

promocji żywności niemięsnej i pokazywanie alternatyw dla produkcji mięsnej.  

6. Postulat inwestowania w projekty badawcze związane z produkcją żywności niemięsnej  

i zwiększenie środków na projekty badawcze związane z technologią i produkcją żywności 

pozamięsnej. 

7. Apel o walor edukacyjny – w sprawie wpływu człowieka na globalne ocieplenie – postawienie 

na edukację i uświadomienie ludzi, bo wciąż nie wszyscy wierzą, że człowiek spowodował 

ocieplenie klimatu. 

8. Apel do rządzących, aby przestrzegali obietnic związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

ocieplenia klimatu  

9. „Zwłaszcza edukacja, bo od niej się wszystko zaczyna i na niej kończy, bo jak zwykły człowiek 

będzie wiedział, jak być powinno, a jak być nie powinno - to dopiero wtedy będziemy mieli 

możliwość oczekiwać od polityków szybkiego i efektywnego zajęcia się problemem zmian 

klimatycznych i ich konsekwencji”. 



10. Prośba „żeby inwestować w młodzież, a dokładnie w jej edukację na tematy zielone, zmian 

klimatycznych i rozwiązań UE na ten temat, bo to zaprocentuje w przyszłości, bo to dzisiejsza 

młodzież za 30 lat będzie rządzącymi”. 

11. Zwrócenie uwagi na zachowanie atrakcyjnej formy działań edukacyjnych, „nie takiej jak na 

lekcjach wychowawczych”. 

12. Postulat o konieczności przekonywania ludzi do transportu publicznego, „tylko wymagałoby 

to inwestycji w ten transport, bo poza dużymi ośrodkami miejskimi to jest tragedia – stare 

gruchoty i brak połączeń”. 

13. Konieczna jest walka z fake newsami, bo łatwiej jest rozmawiać jak nie musimy tłumaczyć, że 

efekt cieplarniany jest, wciąż ludzie wątpią w kryzys cieplarniany, albo wręcz nie wierzą w to. 

14. Pomysł wspierania startupów ekologicznych, bo to m.in. zwiększy zainteresowanie tematem. 

15. Zakaz reklamy mięsa pochodzącego z produkcji masowej żywności mięsnej – my Europejczycy 

jesteśmy niedoinformowani – postulat zakazania do jakiegoś stopnia reklam produkowania 

żywności odzwierzęcej. 

16. Pytanie o możliwość ograniczenia reklam mięsnych, w których jest pokazana tania cena 

mięsa, trzeba „rzeźbić świadomość” ludzi, tak jak kiedyś w sprawie reklam papierosów, które 

teraz są zakazane.  

17. Lepsze oznakowanie produktów żywnościowych – ich składu i adekwatności do 

poszczególnych diet – bardziej jasne etykietowanie co w tym produkcie jest i jaki dokładnie 

był wpływ wyprodukowania danego produktu na klimat – żeby podejmować świadome 

wybory konsumenckie. 

18. Po raz kolejny temat i postulat prowadzenia działań edukacyjnych  i „pokazywanie, że to jest 

też proste, może być proste – patrz zachowania pro klimatyczne – to mogę być najprostsze 

działania w codziennym życiu”. 

19. Więcej inicjatyw i programów edukacyjnych dla młodych, które pozwolą w sposób 

systematyczny zbierać głos i opinie młodych na temat Nowego Zielonego Ładu. 

20. Młodzi wyrazili  potrzebę dialogu między decydentami na poziomie UE a młodzieżą,  

dotyczącego polityki UE w zakresie zapobiegania kryzysowi klimatycznemu. Dodatkowo 

młodzi deklarują gotowość nie tylko opiniowania ale praktycznej pomocy we wspieraniu 

procesów zmiany i transformacji energetycznej Unii Europejskiej. 

21. Postulat stworzenia platformy wymiany dobrych praktyk (działań proklimatycznych i/lub 

wprowadzających Nowy Zielony Ład) na poziomie krajowym i unijnym, bo wtedy m.in. 

wszyscy czuliby się wysłuchani.  

 


