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WSTĘP
Globalizacja
Jak wygląda globalizacja? Demonstracje ruchu
„Occupy“ w odpowiedzi na kryzys finansowy,
odbywające się na różnych kontynentach w tym
samym czasie. Panele słoneczne na dachach
budynków w Tanzanii. Meble z drewna
pochodzącego z Azji w mieszkaniu w Hiszpanii.
Identyczny fastfood w Stanach Zjednoczonych
i Chinach. Meczety budowane w Niemczech.
Sushi podawane w restauracji w Warszawie.
Produkty z całego świata w hipermarketach.
Koszulka znanej firmy, którą nosi rolnik w Ghanie.
Co łączy te wszystkie rzeczy i o czym one świadczą?
Są to dowody na to, że nasz świat się skurczył.
Odległości nie są dziś przeszkodą w dystrybucji
informacji, w transporcie dóbr, w podróżowaniu,
w handlu czy pracy. Migracje nasilają się,
suwerenność narodowa zmienia znaczenie,
standardy postępowania i postaw społecznych
ujednolicają się między krajami. Rzeczy, ludzie
i miejsca odległe o tysiące kilometrów są dostępne,
jak nigdy przedtem. Obserwujemy też wzajemne
przenikanie się kultur i narodowości. Wydaje się,
że świat się ujednolica, czasami nawet narażając się
na ryzyko utraty różnorodności kulturowej.
Innymi słowy, jemy to samo, oglądamy te same
filmy, jesteśmy odbiorcami tej samej sztuki,
wchodzimy na te same strony w internecie,
jeździmy w te same miejsca na wakacje, słuchamy
tych samych wiadomości w mediach. Świat stał się
jednością, ale czy faktycznie wszyscy tak samo
doświadczają globalizacji?

Globalna Północ
i globalne Południe
Świat nie jest jednolity. Między poszczególnymi
państwami i regionami zachodzą bardzo duże
różnice wynikające z poziomu rozwoju.
Powszechnie używany jest podział na kraje
rozwinięte i rozwijające się. W pierwszych
społeczeństwo cieszy się dużą swobodą wyboru,
może korzystać z dobrodziejstw globalnego rynku,
osiągnięć medycyny i wielu możliwości edukacji.
Ludzie mają możliwości wyboru ścieżki rozwoju
osobistego, a stabilna sytuacja w kraju pozwala
im tworzyć długoterminowe plany.

1

Wszystko to jest możliwe dzięki stabilnym
strukturom państwa, politykom wewnętrznym
gwarantującym ochronę rozwijanych dziedzin
gospodarki, dobrej pozycji na rynku światowej
wymiany handlowej. Ekonomiści zawierają to we
wskaźniku produktu krajowego brutto przeliczanym
względem jednego mieszkańca (PKB per capita,
wskaźnik ten pokazuje dochody uzyskiwane przez
wszystkie podmioty zlokalizowane w kraju,
nie należy go mylić z produktem narodowym brutto,
który oznacza dochody podmiotów z danego kraju
niezależnie od tego, czy zostały one w nim
wyprodukowane).
Oprócz wskaźników ekonomicznych, ranking krajów
pod względem rozwoju tworzy się analizując
również wskaźniki społeczne. Służy do tego
wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human
Development Index, HDI). Bierze on pod uwagę
oczekiwaną długość życia, wskaźnik skolaryzacji
(odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do
liczby ludności), wskaźnik umiejętności czytania ze
zrozumieniem i pisania oraz poziom PKB per capita.
Jest on wysoki, o ile dany kraj charakteryzuje się
dostatnim standardem życia, wysoką oczekiwaną
długością życia oraz powszechnym dostępem do
edukacji.
Polska należy do grupy państw bardzo wysoko
rozwiniętych. W rankingu PKB per capita Polska
znalazła się na 63. miejscu na 226 państw,
a pod względem rozwoju społecznego ujętego
we wskaźniku HDI, Polska zajmuje 39. miejsce na
niemal 187 państw (dane za rok 2011). Dlatego tym
bardziej powinniśmy być świadomi zależności
między przyczynami naszego bogactwa,
a przeszkodami w rozwoju biedniejszych państw.
Współcześnie większość państw wysokorozwiniętych
leży na północnej półkuli, a kraje biedniejsze na
południowej (choć są i wyjątki, np. Australia,
Nowa Zelandia). Stąd wziął się umowny podział na
globalne Południe i Północ. Można pomyśleć,
że globalne Południe to po prostu kraje rozwijające
się i druga nazwa jest bardziej odpowiednia.
Jednak może być to mylące. Nieprawdą jest bowiem,
że wszystkie kraje rozwijające się faktycznie się
rozwijają. W niektórych bowiem sytuacja od lat jest
tak samo fatalna.
W 48 krajach świata ludzie doświadczają skrajnego
ubóstwa wiążącego się z brakiem bezpośredniego
dostępu do żywności i wody pitnej, brakiem
jakiejkolwiek służby zdrowia, rozwiniętej siatki
szkół. W tych krajach systemy państwowe

funkcjonują bardzo słabo, co oznacza, że państwo
nie gwarantuje swoim obywatelom bezpieczeństwa
na żadnym poziomie. Oprócz krajów nazywanych
„najmniej rozwiniętymi“ (ang. least developed
countries, LDC) jeszcze ok. 100 krajów i terytoriów
(wliczane są w to m.in. brytyjskie terytoria
zamorskie, np.: Anguilla, Montserrat, St. Helena)
boryka się z dużymi problemami rozwojowymi – tak
dużymi, że wspólnota międzynarodowa deklaruje im
pomoc. Kraje te niegdyś nazywane były „Trzecim
Światem“.
Podział naszej planety nie jest taki prosty. Trudno
stwierdzić, czy istnieje jeszcze jakaś dziedzina życia,
w której jesteśmy całkowicie niezależni lub nie
wpływamy na mieszkańców innych krajów.
Określenie „Trzeci Świat“ wyszło z użycia,
bo brakuje mu neutralności, a wręcz jest
pejoratywne.
Prawda jest taka, że żyjemy w tym samym świecie
powiązanym bardzo gęstą siecią współzależności.
Co więcej, wszyscy ludzie są równi wobec
możliwości, jakie daje nam ten świat, co zostało
przyjęte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
w 1948 r. To jedna z ważniejszych rezolucji ONZ,
która od ponad pół wieku funkcjonuje jako
drogowskaz moralny i większość krajów na świecie
w jakiś sposób uwzględniła jej zapisy w swoim
prawodawstwie.

Robert Cyglicki
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Globalne zależności
Z powodu globalizacji, drastycznie zmniejszył się
dystans nie tylko między poszczególnymi państwami
(decyzje podejmowane w jednym kraju zawsze mają
wpływ na sąsiadów, również tych dalszych),
ale i między ludźmi. Każdy z nas swoimi
codziennymi wyborami ma szansę realnie
oddziaływać na życie ludzi w krajach Północy
i Południa. Zależymy od siebie nawzajem.
Podejmując różne decyzje, wspierając takie a nie
inne działania i polityki, można działać na rzecz lub
przeciwko środowisku, poszanowaniu praw
człowieka, pogłębianiu się ubóstwa, zawłaszczaniu
zasobów naturalnych należących do innych
społeczeństw.
Nasze codzienne wybory są jak głosowanie,
w którym opowiadamy się za standardami,
które powinny według nas obowiązywać na całym
świecie. Przy czym, brak rewizji własnych postaw
w obliczu wiedzy o zależnościach globalnych,
też jest wyborem. Czasem głosujemy za wycinaniem
lasów deszczowych, a czasem za łamaniem praw
człowieka. Innym razem odbieramy rolnikom szansę
na wyżywienie własnej rodziny lub wspieramy
konfliktogenne procesy, nawet o tym nie wiedząc.
Ale podejmując świadome decyzje możemy też
przyczyniać się do poprawy warunków życia ludzi
na innych kontynentach i sprawiać, że świat będzie
rozwijał się równomiernie oraz sprawiedliwie.
Świadomość zależności przyczynowo-skutkowych
między naszymi wyborami ekonomicznymi,
społecznymi i politycznymi, a życiem ludzi,
szczególnie w krajach globalnego Południa, daje
szansę zwrócenia się do nich jak do pełnoprawnych
partnerów, na co każdy człowiek zasługuje w równej
mierze.

Rozwój Północy kontra rozwój
Południa
W krajach bogatych przyzwyczailiśmy się do wizji
świata, w której wszystko jest na wyciągnięcie ręki,
a rozwój jest czymś normalnym i naturalnym,
co nam się po prostu należy. Często zapominamy,
że życie większości ludzi tak nie wygląda. Większość
ludzi na świecie nie lata samolotami, nie korzysta
z internetu, nie ma oszczędności ani wakacji,
nie może wziąć nawet małego kredytu.
Spójrzmy na kilka faktów.
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Według ostatnich danych Międzynarodowej
Agencji Energetycznej 1,3 mld ludzi nie ma
dostępu do prądu.
Na świecie jest więcej telefonów komórkowych
niż ubikacji – UNICEF podaje, że ponad 1 mld
ludzi nie ma w ogóle dostępu do toalety.
Biorąc kilkuminutowy prysznic zużywamy więcej
wody niż przeciętny mieszkaniec kraju
rozwijającego się w trakcie całego dnia.
Ponad 880 mln ludzi nie ma w ogóle dostępu do
wody pitnej.
Rocznie z powodu problemów zdrowotnych
związanych z brakiem infrastruktury sanitarnej
znika z Ziemii miasto wielkości Berlina.
Społeczności borykające się z tymi problemami
są w sytuacji bez wyjścia – bez wody umrą, zaś
pijąc wodę z niesprawdzonych źródeł narażają
życie swoje i swoich dzieci.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.
Wyżywienia i Rolnictwa podaje, że w 2010 roku
z powodu niedożywienia cierpiało 925 mln ludzi.
W sytuacjach, kiedy nie starcza żywności dla
całej rodziny, zazwyczaj kobieta zostaje
niedożywiona, ze względu na niższy status
społeczny.
Różne regiony świata czasami działają jak naczynia
połączone. Na przykład problem głodu w krajach
Południa narasta z powodu rozwoju produkcji
agropaliw w krajach globalnej Północy. Odkąd
sektor żywnościowy związał się z energetycznym,
ceny żywności zaczęły zależeć od wartości ropy
i niestety podnoszą się. Rozwój jednych może
okazać się hamulcem dla drugich.
Kiedy kraje globalnej Północy rozwijają się
w niezrównoważony sposób, zazwyczaj oznacza to,
że chcą mieć więcej, zapłacić za to mniej i jeszcze
na tym zarobić w przyszłości. Nie sposób, żeby to
opłacało się wszystkim. W takiej sytuacji dzieje się
to kosztem kogoś lub czegoś (np. praw pracowniczych, praw ludności tubylczej, prawa danego
państwa do stanowienia o polityce wewnętrznej lub
kosztem poszanowania środowiska). Mieszkańcy
globalnego Południa mają wtedy podwójnie
utrudnione zadanie. Często ich rozwój zależy
przecież od uczestnictwa w relacjach z Północą.
Relacje te jednak nie zawsze są sprawiedliwe,
jak to niestety bywa w przypadku współpracy
silniejszych ze słabszymi.
Najważniejszych decyzji nie podejmuje się już
w granicach jednego państwa. Za sprawą
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powiększającej się sieci międzynarodowych
instytucji politycznych oraz finansowych, rozwój
jednego kraju jest procesem, którego skutki
zauważa się w drugim. W każdym kraju jest
potencjał do rozwoju, lecz nie w każdym są do niego
warunki. Historia, wielostronne umowy polityczne
i gospodarcze, położenie geograficzne,
międzynarodowe pożyczki – to rzeczy, które mogą
bardzo ułatwić rozwój i z taką samą siłą go
spowolnić.

Globalizacja – co daje,
co zabiera
W związku z ułatwionym obrotem kapitału, dóbr,
usług, informacji i technologii, dochodzi do wielu
nadużyć. Z drugiej strony, szerzenie pozytywnych
standardów jest o wiele prostsze. Mieszkańcy
bogatych krajów mają dostęp do dóbr z najdalszych
zakątków świata. Zaś ci z państw biedniejszych,
mogą używać doświadczenia, technologii,
pozytywnych wzorców politycznych, ekonomicznych
i społecznych z Północy nie powtarzając naszych
błędów.
Pozytywnym przykładem może być transfer
nowoczesnych technologii czy zwiększona pomoc
w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom
zmian klimatu w krajach globalnego Południa.
Negatywnym zaś, przejmowanie zasobów
mineralnych, energetycznych, żywieniowych (np.
zasoby ryb) oraz ziem na Południu przez kraje
globalnej Północy, które potrzebują tych zasobów
z racji niekończącej się chęci konsumpcji
i bogacenia się.
Mieszkańcy globalnego Południa często muszą
zmagać się z konfliktami zbrojnymi, kończącymi się
zasobami wody, brakiem żywności, a co za tym
wszystkim idzie – brakiem perspektyw na lepsze
życie. W ten sposób rosnące nierówności między
społecznościami z różnych półkul przyczyniają się
do coraz większych migracji ludności z Południa do
bogatszych państw. Migracje nie tylko są
konfliktogenne i destabilizują wiele regionów,
ale są także niebezpieczne dla migrujących.
Zużywając olbrzymie ilości energii i konsumując
ponad miarę zabieramy zasoby przyszłym
pokoleniom oraz pośrednio pogłębiamy ubóstwo
w państwach globalnego Południa (chociażby
przyczyniając się do zmian klimatu). Świat

składa się ze skończonej ilości zasobów. Surowce
mineralne, paliwa, woda pitna, ziemia – nie są
rozdystrybuowane równo, a czasem nawet fakt,
że znajdują się na terytorium danego państwa,
nie oznacza, że jego naród ma do nich dostęp.
W walce o kurczące się zasoby wciąż niestety
dominują bogatsi i silniejsi – Północ.
Dopóki mieszkańcy krajów globalnej Północy,
w tym Polski, nie zrozumieją jak bardzo
sprawiedliwy rozwój wszystkich ludzi na świecie
jest uzależniony od ich wyborów (politycznych
i konsumenckich), dopóty globalizacja będzie
działać tylko na korzyść najbogatszych, a środki
przeznaczane na pomoc w rozwoju globalnego
Południa będą tylko listkiem figowym
przesłaniającym prawdziwe rozwiązanie tego
problemu.

Edukacja globalna
W obliczu globalizacji, o wiele łatwiej jest
postrzegać świat jako jedność. Nie mamy innego
wyjścia. Cały czas jednak uczymy się tego.
I temu też służy edukacja globalna.
Na fundamencie globalnych zależności wyrastają
wielkie nierówności społeczne. Problemy i wyzwania, takie jak ubóstwo, zrównoważony rozwój,
zachowanie pokoju, głód, wymagają globalnych
rozwiązań. Celem edukacji globalnej jest
wyposażenie młodego pokolenia w „świadomość
globalną”, propagowanie pluralizu, tolerancji
i dialogu międzykulturowego, akcentowanie dobra
wspólnego ludzkości. Edukacja globalna obejmuje
nauczanie o problemach i zagadnieniach, które
przekraczają granice państwowe, oraz o wzajemnych powiązaniach systemów - kulturalnych,
ekologicznych, ekonomicznych, politycznych
i technologicznych.
Nauczyciele, poruszając takie tematy z młodzieżą,
mogą przyczynić się do budowania wrażliwości
społecznej u pokoleń wchodzących w dorosłe życie
oraz powstania dojrzałego i świadomego
społeczeństwa obywatelskiego. Edukacja globalna
pomaga zrozumieć jak zachodzą najważniejsze
procesy we współczesnym świecie, zweryfikować
oczekiwania i potrzeby, podjąć refleksję nad
odpowiedzialnością, sprawiedliwością, obowiązkami
i możliwościami każdego z nas. Przede wszystkim
zaś, jest to dobra okazja dla młodych ludzi do
znalezienia i wypracowania własnego miejsca
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w świecie, który jest jednością, oraz do zmiany
zachowań, a przez to i świata, na lepsze. Na
różnych przedmiotach uczniowie zdobywają wiedzę
wystarczającą do rozpoczęcia dyskusji na temat
globalnych problemów. Czasem niestety brakuje
przestrzeni, w której wnioski z dziedziny historii,
geografii, biologii, ekonomii, stosunków
międzynarodowych, wiedzy o społeczeństwie,
mogłyby zostać połączone. Edukacja globalna daje
taką szansę. Jest zbiorem informacji z wielu
dziedzin: wiedzy o zrównoważonym rozwoju,
prawach człowieka, pokoju i zapobieganiu
konfliktom, wielości kultur, ekologii i w dużym
stopniu o etyce.
Wprowadzając edukację globalną do szkół,
wprowadzamy całościowe postrzeganie świata,
zrozumienie przyczyn i skutków najważniejszych
problemów na kuli ziemskiej, globalnych zmian
społecznych oraz poszanowanie różnorodności.
Wprowadzamy wartości, których znaczenia młodzież
może dojść samodzielnie. Uczniowie zaczynają
w ten sposób dostrzegać perspektywę ludzi
z państw globalnego Południa, rewidują swoje
postawy życiowe, odrzucają stereotypy, uczą się
otwartego ale i krytycznego podejścia do
prezentowanych problemów, zauważają swoją rolę
w procesach globalnych i swój wpływ na ich
przebieg.
Nauczyciele są niezwykle ważną grupą społeczną,
która ma olbrzymi wpływ na rozwój młodych ludzi –
przyszłych rodziców, rządzących, kolejne pokolenie
nauczycieli etc. Mogą oni rozwinąć w swoich
uczniach opisane powyżej kompetencje i przyczynić
się do wykształcenia osób świadomie kroczących
przez świat, społeczników lub po prostu lepszych
ludzi. W ten sposób powstaje nowoczesne
społeczeństwo.

Scenariusze lekcji
Aby ułatwić nauczycielom pracę w zakresie
przekazywania wiedzy z edukacji globalnej, Polska
Zielona Sieć przygotowała zestaw scenariuszy zajęć
lekcyjnych, które obejmują podstawową tematykę
edukacji globalnej, a także dotykają kilku nowych
problemów, np. wpływ popytu na surowce
mineralne w krajach bogatych na biedniejsze
społeczeństwa, zawłaszczanie ziemi oraz zasobów
energetycznych, ujęcie prawa do rozwoju w ramach
praw człowieka, wpływ umów międzynarodowych na
suwerenność żywnościową globalnego Południa.
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Głównym celem tej publikacji oraz pracy
z młodzieżą w zakresie edukacji globalnej jest
uwypuklenie znaczenia zależności między
mieszkańcami państw Północy i Południa.
Mamy nadzieję, że z pomocą prezentowanych
tutaj metod, a także dzięki załączonej
merytoryce, praca nauczycieli stanie się
łatwiejsza i przyjemniejsza. Scenariusze
lekcji mogą urozmaicić pracę z młodzieżą,
motywować do szukania nowych form
komunikacji oraz aktywizacji uczniów.
Ponieważ nie zawsze jest jasne, kiedy i na
których przedmiotach poruszać problemy
globalne, każdy scenariusz lekcji zaopatrzony
jest we wskazówki na ten temat w postaci
dopasowanej podstawy programowej.
Okazuje się, że na wielu przedmiotach można
„edukować globalnie“. Nie tylko geografia,
historia, wiedza o społeczeństwie nadają się
do przemycania takich treści. Przy odrobinie
inwencji idealnie nadaje się do tego również
język polski, przedmioty językowe,
informatyka, biologia czy chemia.
Zachęcamy jednocześnie do przesyłania uwag
i opinii o zaprezentowanych przez nas
scenariuszach lekcji. Chętnie dowiemy się czy
przygotowany materiał edukacyjny jest
ciekawy, wygodny w użyciu i wartościowy
merytorycznie; które jego części najbardziej
przypadły do gustu nauczycielom, a które
uczniom, co mogliśmy zrobić lepiej. Mamy
nadzieję, że wszystkie przesłane komentarze
pomogą nam w przyszłości jeszcze lepiej
dopasowywać pomoce pedagogiczne do
oczekiwań ich odbiorców.
Będziemy wdzięczni za każdą sugestię
przesłaną pod adresem:

Polska Zielona Sieć
email: milena@globalnepoludnie.pl
(wpisując w temacie
„Ocena scenariuszy Zależności Globalne”)

tel. 91 880 38 72
ul. Kaszubska 57/204
70-402 Szczecin

Życzymy przyjemnej pracy
ze scenariuszami!

Dział: Zrównoważony Rozwój
WPROWADZENIE
Pojęcie zrównoważonego rozwoju wywodzi się
z leśnictwa. Wprowadził je Hans Carl von Carlowitz.
Oznaczało ono pierwotnie sposób gospodarowania
lasem polegający na tym, że wycina się tylko tyle
drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las
nigdy nie zniknął, by był w stanie sam się
odbudować. Zapewnienie odnawialności zasobów
było kluczowym elementem. Kiedy pod koniec
XX w. koncepcja ta zaczęła być promowana
w odniesieniu do sposobu, w jaki powinna rozwijać
się ludzkość, to właśnie element odnawialności
zasobów stanowił o jej popularności. Tak samo,
jak las w pierwotnej koncepcji mógł być
wykorzystywany tylko tak, by nie przekroczyć
granicy, poza którą groziłoby mu zniknięcie,
tak i w przypadku eksploatacji zasobów planety
w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych ludzi
chodzi o to, by korzystając z nich myśleć
o przyszłych pokoleniach, które też będą miały
potrzeby rozwojowe i o całej planecie z jej
uwarunkowaniami środowiskowymi.
Postęp nauki umożliwia dziś zbadanie tzw.
pojemności środowiskowej. Możemy więc bardzo
dokładnie określić, jakie mamy dostępne zasoby
wody, żyznej gleby, obszarów leśnych, surowców
mineralnych, paliw kopalnych etc. Łatwo też
obliczyć, jak szybko się odnawiają, a więc i to,
na ile możemy z nich skorzystać tu i teraz jako
obecne pokolenie. Zrównoważony rozwój jest więc
możliwy i względnie łatwy, jeśli tylko wszyscy będą
działać według jego zasad.
W 1992 r. w brazylijskim Rio de Janeiro odbyła się
historyczna konferencja ONZ z udziałem rządów,
sektora prywatnego i ruchów społecznych,
nazywana Szczytem Ziemi. Uczestnicy szczytu
przyjęli Deklarację z Rio, w której stwierdzili,
że jedyną dobrą wizją przyszłości jest droga
zrównoważonego rozwoju. Deklaracja z Rio
otworzyła nowy rozdział w rozumieniu rozwoju,
próbując zintegrować potrzeby społeczne,
ekonomiczne i równowagę środowiskową.
Zrównoważony rozwój ma umożliwiać wzrost
gospodarczy i społeczny przy jednoczesnym
poszanowaniu środowiska naturalnego
i nieodnawialności jego zasobów w celu
zagwarantowania podstawowych potrzeb
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

W 2002 r. na kolejnej konferencji ONZ (tzw. Szczyt
Rio +10), świat potwierdził wolę podążania ścieżką
zrównoważonego rozwoju. Dla osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju w skali globalnej
uznano za konieczne: redukcję ubóstwa na
świecie, zrównoważoną konsumpcję i produkcję
dóbr, a także ochronę kurczących się zasobów
środowiska. Postęp nauki i technologii pozwolił
stworzyć wskaźniki pokazujące wpływ ludzi na
stan naszej planety, takie jak np. „ślad ekologiczny”,
który można dziś obliczyć dla każdego
indywidualnie, bądź też dla populacji światowej.
W 2012 r. odbyła się trzecia już konferencja ONZ
nt. zrównoważonego rozwoju w Rio de Janeiro
(nazwana Rio +20). Finalny dokument przyjęty na
konferencji miał tytuł „Przyszłość, jakiej chcemy”
(ang. „The future we want”). Zawiera on plan
stworzenia do 2015 r. globalnych celów
zrównoważonego rozwoju na wzór Milenijnych
Celów Rozwoju (przyjęte w 2000 r. w Deklaracji
Milenijnej Cele, których ogólnym założeniem jest
redukcja ubóstwa na świecie; ich realizacja
zaplanowana jest na rok 2015). Cele zrównoważonego rozwoju mają być ambitne, zwięzłe
i klarowne, adekwatne dla wszystkich krajów
biorąc pod uwagę stopień ich rozwoju oraz plany.
Wskazano też na potrzebę istnienia zintegrowanej
i opartej na naukowych danych bazy informacji
o postępach w dążeniu do zrównoważonego
rozwoju.
Jednak, mimo tych ważnych deklaracji, świat mierzy
się z coraz większymi problemami rozwojowymi.
Obecnie obserwowane dramatyczne skutki zmian
klimatu, problem z zapewnieniem bezpieczeństwa
energetycznego wynikający z uzależnienia
od kurczących się zasobów paliw kopalnych,
niezrównoważona produkcja i niesprawiedliwa
globalna polityka ograniczająca dostęp do żywności,
konflikty o zasoby takie, jak dostęp do wody,
surowce mineralne i inne zasoby naturalne
(np. drewno) oraz powiększająca się przepaść
między bogatymi i biednymi krajami w wyniku
krótkowzrocznej polityki rządów i biznesu, dają
wiele do myślenia w kwestii tego, czy realizujemy
koncepcję zrównoważonego rozwoju z sukcesem.
Ocenia się, że problemy związane z wdrażaniem
koncepcji zrównoważonego rozwoju wynikają
z braku odpowiedniego potencjału ludzkiego,
finansowego, technicznego i politycznego,
braku zainteresowania sektora prywatnego
zrównoważonymi inwestycjami (brak szybkiego
zysku), niskiej świadomości społecznej i braku
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woli do zmiany sposobu życia (galopujący
konsumpcjonizm i dążenie wszystkich
społeczeństw do osiągnięcia wysokiego
standardu życia jak najszybciej i bez względu
na koszty dla środowiska oraz przyszłych
pokoleń).
Dodatkowo, współpraca międzynarodowa
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju
nie przebiega już tylko na linii krajów globalnej
Północy i Południa, jak to było w latach 90.,
podczas pierwszego Szczytu Ziemi. Dziś kraje
Południa współpracują również między sobą,
tworzą się multilateralne układy współpracy,
na znaczeniu zyskują również partnerstwa
publiczno-prywatne.

Problem głodu i zależności
między państwami
w kwestii produkcji żywności
Warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju
jest redukcja ubóstwa. Niestety, obecnie ok. 1/7
mieszkańców Ziemi głoduje, z czego 90%
głodujących to mieszkańcy krajów globalnego
Południa, w przeważającej większości rolnicy
zamieszkujący obszary wiejskie. Mimo, że żywności
produkuje się nawet więcej niż potrzeba dla
zaspokojenia potrzeb światowej populacji,
w ciągu ostatniej dekady liczba osób głodnych
i niedożywionych wyraźnie wzrosła. Problem głodu
w dzisiejszym świecie nie jest zatem spowodowany
brakiem żywności, lecz brakiem dostępu do niej,
tzn. do odpowiednich środków materialnych lub
produkcyjnych, które pozwoliłyby ludziom
dotkniętym biedą na wytworzenie lub zakup
wystarczającej ilości pożywienia. Niesprawiedliwa
dystrybucja żywności, ziemi i innych środków
produkcji, niekorzystna organizacja rynków rolnych
oraz niewłaściwa polityka rolna zarówno na
poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym
stanowią podstawowe przyczyny tej skandalicznej
sytuacji. Problem głodu i niedożywienia mógłby
zostać rozwiązany przy wdrożeniu promowanej
przez ruchy obywatelskie w krajach bogatych oraz
drobnych rolników w krajach Południa koncepcji
suwerenności żywnościowej. Suwerenność
żywnościowa to prawo ludności i poszczególnych
krajów do samodzielnego definiowania własnej
polityki rolnej i żywnościowej, która umożliwia
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zaspokojenie potrzeb ludności i osiągnięcie celów
zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie nie
szkodzi krajom trzecim. Suwerenność żywnościowa
daje priorytet lokalnej produkcji i konsumpcji
żywności, ale nie wyklucza międzynarodowego
handlu produktami rolnymi. Sprzyja demokratycznemu kształtowaniu takiej polityki i praktyk
handlowych, które najlepiej służą prawu ludności
poszczególnych krajów do pożywnej, bezpiecznej
i kulturowo odpowiedniej żywności oraz
bezpiecznej, zdrowej i ekologicznie zrównoważonej
produkcji.1 Opublikowany w 2011 r. raport
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. Prawa do
Żywności podkreśla, że zarzucenie rolnictwa
przemysłowego na rzecz ekologicznego
przyczyniłoby się znacznie do rozwiązania takich
problemów, jak głód, ubóstwo, zmiany klimatu
i degradacja środowiska.

Problem zmian klimatu,
zagrożonego bezpieczeństwa
energetycznego,
przejmowania zasobów
energetycznych
i zawłaszczania ziemi pod
uprawy agropaliw
Wiek XX stał się wiekiem elektryczności, która
umożliwiła rewolucję przemysłową w krajach
bogatych, skutkującą ich szybkim rozwojem.
Kraje globalnego Południa jednak wciąż
borykają się z brakiem elektryczności, co jest
jednym z czynników utrudniających wychodzenie
z ubóstwa i trwały wzrost gospodarczy.
Agenda ONZ ds. Rozwoju (w skrócie UNDP)
wskazuje, że ok. 20% ludzi na świecie wciąż w ogóle
nie korzysta z energii elektrycznej. Węgiel, ropa
naftowa i gaz są najpowszechniej wykorzystywanymi
źródłami energii – 80% energii pochodzi z ich
spalania. Zasoby tych paliw są mocno ograniczone,
a potrzeby mieszkańców krajów bogatych coraz
większe, nie mówiąc o potrzebach mieszkańców
krajów Południa. W związku z kurczeniem się
dostępnych zasobów węgla, ropy i gazu, oraz
idącym za tym zagrożeniem bezpieczeństwa
energetycznego, kraje bogate próbują przejmować
zasoby energetyczne ubogich krajów korzystając
z ich gorszej sytuacji rozwojowej oraz pozbawiając
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ich surowca, z którego mogłyby produkować prąd.
Przykładami takiego przejęcia zasobów
energetycznych, zapewniającego bezpieczeństwo
energetyczne Europy kosztem zasobów Afryki, są:
budowa największej na świecie tamy Grand Inga
w Demokratycznej Republice Konga lub też budowa
transsaharyjskiego rurociągu gazowego z Nigerii
do Europy. Innym, coraz popularniejszym,
ale mocno wpływającym na ceny żywności i dostęp
do niej, źródłem energii są agropaliwa. Surowce
używane do ich produkcji, takie jak kukurydza,
soja, sorgo, kassawa, trzcina cukrowa, są również
podstawą wyżywienia w krajach globalnego
Południa. Uprawy tych roślin, zamiast żywić
miejscową ludność, są przeznaczane na zapewnienie
źródeł energii dla mieszkańców krajów bogatych,
przede wszystkim w Europie. Konsekwencją tego
jest również utrata dostępu do ziemi przez drobnych
rolników, ponieważ rządy bogatych państw,
koncerny oraz fundusze inwestycyjne kupują lub
dzierżawią ziemię np. w Afryce w celu prowadzenia
upraw agropaliw (a także żywności) na swoje
potrzeby. Jest to zjawisko określane jako
zawłaszczanie ziemi.
Problemy rozwojowe najbiedniejszych pogłębiają
też skutki zmian klimatu powodujące załamanie
rolnictwa, niedobory wody pitnej, wzrost natężenia
katastrof naturalnych, poszerzanie się obszarów
występowania groźnych chorób tropikalnych,
przymusowe migracje i konflikty o kurczące się
zasoby, np. wody. Obecnie, skutki zmian klimatu
oddziałują negatywnie na życie ok. 4 mld ludzi,
prowadzą do śmierci ok. 300 000 osób rocznie,
a 99% ofiar to najubożsi. Za dramatyczne tempo
zmian klimatu, do którego najciężej zaadaptować
się najbiedniejszym, odpowiedzialne są emisje
z działalności człowieka, głównie krajów bogatych
ze względu na rozwój przemysłu. Przykładowo,
szacuje się, że miliard najbiedniejszych przyczynia
się zaledwie do 3% antropogenicznych emisji,
a sam amerykański stan Texas (230 mln
mieszkańców) emituje więcej niż cała Afryka
Subsaharyjska (720 mln mieszkańców).
Dalszy wzrost emisji pochodzących głównie ze
spalania paliw kopalnych, które jak widać są
coraz agresywniej przejmowane przez najbardziej
wpływowych światowych graczy, zaprzepaszcza
osiągnięcie modelu zrównoważonego rozwoju.

Konflikty o rzadkie i cenne
zasoby – bogactwa naturalne
globalnego Południa powodem
jego trudnej sytuacji
Proces wydobycia i handlu rzadkimi i pożądanymi
surowcami, pochodzącymi z krajów globalnego
Południa, często zamiast być źródłem realnego
bogactwa państwa, powoduje problemy
ekonomiczne, polityczne, środowiskowe i społeczne.
Posiadane zasoby powinny budować kapitał
państwa, przyciągać inwestorów i technologie,
stymulować rynek pracy i rozbudowę przemysłu,
a także budować pozycję państwa na arenie
międzynarodowej. Kraje Południa są rajem
surowcowym. Niestety mimo tego, np. Sierra
Leone (m.in. złoża diamentów) czy Demokratyczna
Republika Konga (m.in. rudy rzadkich metali
wykorzystywanych w elektronice i telefonii
komórkowej) plasują się na końcach wszelkich
rankingów rozwoju, a posiadane bogactwa są
przyczyną krwawych konfliktów wewnętrznych,
choć determinowanych zewnętrznie – zabójczym
popytem bogatych krajów na unikatowe zasoby
(przykładem może być wojna domowa w DRK,
uznawana za największą po II wojnie światowej,
pod względem liczby ofiar). Kraje posiadające duże
złoża surowców mineralnych nie mogą się rozwijać
w sposób zrównoważony m.in. dlatego, że:
ze względu na swoją sytuację rozwojową mają
niski poziom rozwoju systemów państwowych,
przez co nie są w stanie demokratycznie
zarządzać swoimi zasobami, tworzyć polityk
zapewniających korzyści z ich wydobycia, bądź
chronić przed degradacją środowiska
i pogorszeniem się warunków życiowych ludzi
zamieszkujących tereny bogate w złoża;
ich zasoby są przedmiotem zainteresowania
światowego rynku wymiany handlowej; wielu
światowych graczy (rządy i prywatne koncerny)
zawdzięcza swoje bogactwo surowcom, które
wykorzystuje do produkcji ekskluzywnych
i dających prestiż dóbr.
Z tego względu kraje bogate są w stanie wiele
zrobić, by pozyskać surowce jak najtaniej i na
wyłączność; dochodzi więc do sztucznego
podtrzymywania zależności krajów Południa od
sprzedaży nieprzetworzonych surowców, których
ceny są utrzymywane na niskim poziomie przez
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bardziej wpływowe podmioty. Nierzadko też
w krajach posiadających pożądane zasoby
podsycane są konflikty wewnętrzne po to, by
korzystając z destabilizacji regionu móc jeszcze
taniej kupować surowce.

ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI:
mieszkańcy krajów Południa żyjący
w zdegradowanym środowisku i niestabilnej
sytuacji politycznej, pracujący w trudnych
warunkach za niewielką zapłatę – rządy krajów
Południa uzależnione od współpracy z krajami
Północy, promującymi handel surowcami na
własnych warunkach – międzynarodowe
konsorcja wydobywcze czasami wspierane
przez rządy krajów Północy, korzystające
z możliwości kupna tanich surowców – firmy
w krajach Północy zbijające fortunę na
produkcji dóbr luksusowych, takich jak
urządzenia elektroniczne czy ekskluzywna

biżuteria – konsumenci z krajów Północy
pragnący coraz nowszych
i ciekawszych gadżetów.
Powyższe zagadnienia nie wyczerpują
dziedzin, w których nasze działania mogą
wspierać bądź niweczyć model zrównoważonego rozwoju. Pokazują jednak wyraźnie,
że mało jest możliwości życia bez oddziaływania na cały świat i tylko nielicznym się
to udaje. Musimy uważać na zasoby
i równowagę środowiskową na poziomie
lokalnym i globalnym, bo w czasach zglobalizowanych łańcuchów produkcji i konsumpcji
możemy swoimi działaniami uniemożliwiać
godne życie ludziom na drugim końcu świata.
Nasz ekologiczny ślad wydaje się więc być
jednym z ważniejszych śladów, jakie po sobie
zostawimy.

Scenariusz 1.

Czy suwerenność żywnościowa

jest rozwiązaniem problemu głodu
w krajach globalnego Południa?

9

Dział: Zrównoważony Rozwój

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.

10

Dział: Zrównoważony Rozwój

11

Dział: Zrównoważony Rozwój

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.

12

Malwina Wędzikowska

13

Dział: Zrównoważony Rozwój
Załącznik nr 1 PODZIAŁ ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE

Azja

Europa

Ameryka
Płn.

LUDNOŚĆ

3.644.900.000

LUDNOŚĆ

726.341.000

LUDNOŚĆ

318.592.000
PRZY 24-26
OSOBOWEJ KLASIE

5,27
ŻYWNOŚĆ %

10,07
45 CUKIERKÓW

4

14-16 os.

3 os.

LUDNOŚĆ %

1 os.
LUDNOŚĆ %

PRZY 24-26
OSOBOWEJ KLASIE

PRZY 24-26
OSOBOWEJ KLASIE

60.26

LUDNOŚĆ %

Ameryka
Płd.
+
Środkowa

12,01

ŻYWNOŚĆ %

46.17

ŻYWNOŚĆ %

18,55

45 CUKIERKÓW
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45 CUKIERKÓW
LUDNOŚĆ

516.133.000
PRZY 24-26
OSOBOWEJ KLASIE

10

Afryka
LUDNOŚĆ

817.881.000

LUDNOŚĆ %

PRZY 24-26
OSOBOWEJ KLASIE

ŻYWNOŚĆ %

15.10
45 CUKIERKÓW

6

LUDNOŚĆ

25.159.000

2 os.
8.53

Australia
+
Oceania

PRZY 24-26
OSOBOWEJ KLASIE

0 os.
LUDNOŚĆ %

4 os.

0,42

LUDNOŚĆ %

ŻYWNOŚĆ %

13,52

1,16

ŻYWNOŚĆ %

45 CUKIERKÓW

8,95

0

45 CUKIERKÓW

3

Załącznik nr 2 KARTA PRACY DLA GRUP

Afryka

Ameryka Płn.

Ameryka Płd.

Azja
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Scenariusz 2.

Bogactwa naturalne krajów
globalnego Południa –
błogosławieństwo czy przekleństwo?

Podstawa programowa:
HISTORIA,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej
połowie XX w. Uczeń:

41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:

1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze
i techniczne skutki rewolucji naukowotechnicznej,
rozpoznając osiągnięcia nauki i techniki drugiej
połowy XX w.;

1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji
o zasięgu globalnym (organizacji, korporacji,
mediów) w procesach globalizacyjnych;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

44. Europa wśród światowych mocarstw. Uczeń:

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:

3) wyjaśnia znaczenie strategicznych zasobów
naturalnych w polityce międzynarodowej;

III etap edukacyjny

1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (…);

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
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w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;
5) wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów
zbrojnych we współczesnym świecie;

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
1) (…) wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą
Północ i biedne Południe) i podaje przyczyny
dysproporcji w poziomie rozwoju społecznogospodarczego regionów świata;
5) opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na
wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej,

Dział: Zrównoważony Rozwój
w regionach turystycznych w państwach
rozwijających się); potrafi wyjaśnić szanse
i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
i mieszkańców poszczególnych regionów,
wynikające z procesów przemian zachodzących na
terenach wiejskich;
14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich
wpływu na rozwój regionalny i lokalny;

15. Ochrona przyrody i środowiska. Uczeń:

3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:

Czas:
dwie godziny lekcyjne.

1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi
przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;

Miejsce:
sala lekcyjna, miejsca do pracy w grupach.

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
5. Sfery Ziemi – litosfera. Uczeń:
1) opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej,
główne grupy i rodzaje skał oraz ich gospodarcze
zastosowanie i ocenia zmiany środowiska
przyrodniczego związane z eksploatacją surowców
mineralnych;
6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń:
4) dowodzi na przykładach, że naruszenie
stabilności ekosystemów może powodować
nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym;
6) omawia podstawowe zasady zrównoważonego
rozwoju i ocenia możliwości ich realizacji w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej.
9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:
13) analizuje kierunki geograficzne i strukturę
towarową eksportu i importu w wybranych
państwach;
14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne
skutki globalizacji i integracji politycznej;
15) wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów
zbrojnych w wybranych regionach współczesnego
świata.

PRZYRODA -

6) określa cele zrównoważonego rozwoju
i przedstawia zasady, którymi powinna kierować się
gospodarka świata.
Grupa wiekowa:
szkoły ponadgimnazjalne, ewentualnie gimnazjum.

Materiały:
atlasy szkolne (lub dostęp do internetu), powielony
w 6 egzemplarzach załącznik nr 1 i załącznik nr 3
oraz powielony w 2 egzemplarzach załącznik nr 2,
papier do notatek, przybory do pisania, duży arkusz
papieru.
Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom negatywnych skutków
niezrównoważonego wydobycia bogactw
naturalnych w krajach globalnego Południa.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń wyjaśnia pojęcia: bilans
energetyczny, energia pierwotna, energia wtórna,
paliwo umowne (toe),
- korzystając z atlasu lub Internetu wymienia
bogactwa naturalne wybranych krajów Afryki,
- na podstawie wskaźnika Happy Planet Index
ocenia poziom szczęścia w wybranych krajach oraz
na podstawie PKB per capita bogactwo kraju,
- analizuje wpływ zasobów naturalnych na jakość
życia mieszkańców w wybranych krajach Afryki,
- wymienia problemy i zagrożenia wynikające
z niezrównoważonego (a czasem grabieżczego)
wydobycia surowców,
- analizuje zależności łączące mieszkańców krajów
rozwijających się z rządami tych krajów,
międzynarodowymi korporacjami, rządami krajów
Północy i konsumentami z Północy,
- wie, co jako konsument i wyborca może zrobić, by
wydobycie surowców w krajach rozwijających się
odbywało się w sposób przynoszący pozytywne
skutki mieszkańcom tych krajów.

przedmiot uzupełniający, IV etap edukacyjny
4. Dylematy moralne w nauce. Uczeń:
9) przedstawia problemy związane z eksploatacją
zasobów naturalnych, wskazując przykłady
niszczącej działalności człowieka.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.
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Przebieg zajęć
Zapisz na tablicy kongijskie powiedzenie:
„Gdybyśmy nie byli tak bogaci, bylibyśmy o wiele
szczęśliwsi…” Zapytaj uczniów, jak zrozumieli to
powiedzenie. O jakie bogactwa chodzi? Dlaczego
powodują nieszczęścia?
Poproś, aby uczniowie podzieleni na 3-4 osobowe
grupy sprawdzili w atlasach (lub w internecie, jeśli
jest taka możliwość), jakie bogactwa naturalne
posiadają: Demokratyczna Republika Konga,
Zambia, Nigeria, Namibia, Mali, Ghana, Angola,
Sierra Leone. Poproś przedstawicieli grup
o prezentację zasobów poszczególnych krajów.
Zapytaj czy kraje globalnego Południa rzeczywiście
są biedne, skoro wiele z najcenniejszych bogactw
naturalnych na świecie występuje właśnie tam?
Następnie rozdaj grupom powielony załącznik nr 1
i poproś o zapoznanie się z wartościami wskaźnika
Happy Planet Index (HPI)2, szczególnie poziomem
szczęścia i zadowolenia ze swego życia (wskaźnik
wyliczony jest na podstawie badań opinii publicznej
przeprowadzonych w każdym z krajów na próbie
około 1000 osób oraz PKB per capita wg parytetu
siły nabywczej - wartość PKB na osobę,
w przeliczeniu na rzeczywistą siłę nabywczą
w danym kraju. Poproś o refleksje, zanotuj
ewentualne pytania i wątpliwości uczniów,
a następnie zaproponuj krótkie ćwiczenie. Wyjaśnij,
że za pomocą wyobraźni uczniowie będą mogli
zrozumieć i odczuć na własnej skórze sytuację
mieszkańców krajów Południa bogatych w zasoby
leżące w ziemi. Poproś, aby uczniowie
skoncentrowali się na tym, co teraz powiesz.
Wyobraź sobie, że mieszkasz w niewielkim domu
z pięknym ogrodem, w którym masz sad
i warzywnik, oraz pola ze zbożem za domem.
Prawdopodobnie głęboko pod ziemią znajduje się
skarb, ale właściwie nie wiadomo gdzie dokładnie,
a poza tym nie masz możliwości technicznych,
by się do niego dostać. Dochodzisz do wniosku,
że pozostawisz go dla przyszłych pokoleń.
Być może twoim wnukom czy prawnukom łatwiej
będzie go wydobyć, może będą mieli lepsze
możliwości techniczne i większą wiedzę jak się
do tego zabrać i co później zrobić ze skarbem.
Przecież inwestujesz w ich edukację. Na razie
planujesz korzystać z dobrodziejstw ziemi, planujesz
co posadzić w przyszłym roku, w planach masz
również budowę małej przetwórni warzyw, chcesz
też usprawnić nawadnianie pól. Pewnego dnia
przychodzi do ciebie pismo urzędowe z gminy,
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w którym informują cię, że za 2 dni 3/4 twojego
gospodarstwa na 5 lat przejmuje firma wydobywcza.
Możesz przenieść się na odległą o 160 km działkę,
która jak się później okazuje ma o wiele gorszą
ziemię. W dodatku nie ma tam przecież sadu, ani
domu, ani studni. Możesz też zostać na 1/4 swojego
dotychczasowego terenu, za pozostałą ziemię
otrzymasz odszkodowanie wartości jednorocznych
zbiorów. Nie masz zbyt wiele czasu do namysłu,
a od decyzji nie możesz się odwołać. Po dwóch
dniach od otrzymania listu w twoim ogrodzie
pojawiają się maszyny, teren jest odgrodzony.
Po jakimś czasie okazuje się, że firma wydobywcza
dokopała się do skarbu. Przyniósł on wielomiliardowe zyski, z których nie dostałeś ani złotówki,
poza rekompensatą wartości jednorocznych zbiorów.
Po paru latach firma zwija swój sprzęt pozostawiając
rozkopany i skażony teren byłego sadu. Ziemia nie
nadaje się do uprawy, zresztą pozostała część
gospodarstwa, która została przy domu, też się do
niczego nie nadaje, ponieważ podczas wydobycia,
skażone zostały wody i nie ma czym nawadniać pól,
nawet wodę do picia trzeba przywozić.
Straciłeś nie tylko możliwość uprawy swojej ziemi
i podstawowe źródło dochodów ale przede
wszystkim „lokatę”, z której mogły skorzystać
przyszłe pokolenia.
Poproś uczniów o refleksję nad tą sytuacją.
Wyjaśnij analogię pomiędzy tą historią a sytuacją
krajów takich, jak Nigeria czy Zambia i ich
mieszkańców.
Ponownie podziel uczniów na 6 grup. Rozdaj im
teksty z załącznika nr 2 (każdej grupie jeden tekst,
tak aby dwie grupy zajmowały się Zambią, dwie
Nigerią i dwie Demokratyczną Republiką Konga).
Poproś o zapoznanie się z tekstem i wynotowanie
jakie problemy i zagrożenia wywołuje wydobycie
surowców w tym kraju. Następnie połącz grupy
w następujący sposób: Nigeria1 i Zambia1, DRK1
i Nigeria2, Zambia2 i DRK2. Poproś, aby grupy
wzajemnie przedstawiły sobie kraje, surowce jakie
się tam wydobywa i problemy, z jakimi w związku
z wydobyciem się borykają. Przedstawienie jednego
kraju powinno zająć 3 minuty, po tym czasie
następuje zmiana i prezentowany jest drugi kraj.
Gdy obydwa kraje zostały już omówione wymień
grupy tak, aby połączone były Zambia1 i DRK1,
Zambia2 i Nigeria2 oraz Nigeria1 i DRK2. Poleć
uczniom, by analogicznie omówili kraje w nowych
zespołach. Gdy wszyscy uczniowie zapoznają się już
ze wszystkimi krajami, poproś aby znów usiedli
w swoich grupach.

Dział: Zrównoważony Rozwój
Rozdaj każdej grupie jeden egzemplarz pociętego
na kawałki załącznika nr 3, arkusze papieru
oraz markery. Poproś, aby uczniowie odczytali
z kartek elementy składające się na obraz sytuacji
krajów Południa zasobnych w bogactwa naturalne,
a następnie zastanowili się nad powiązaniami
poszczególnych elementów i ich wpływie na to,
że kraje te nie korzystają z posiadania bogactw,
a wręcz są one ich przekleństwem. Zadaniem
uczniów będzie naklejenie karteczek na duży
arkusz papieru, połącznie ich strzałkami tam,
gdzie zachodzą zależności i opisanie hasłowo
tych zależności przy strzałkach. Następnie
poproś, aby w pustych okienkach wpisali
możliwe rozwiązania (na poziomie zarówno
działań indywidualnych, lokalnych, krajowych,
międzynarodowych), działania, które mogłyby na
danym etapie pomóc w rozwiązaniu problemu.

Przykładowe rozwiązania:
żądanie ze strony konsumentów, by kupowane
przez nich produkty a właściwie surowce
potrzebne do ich wykonania nie pochodziły
z obszarów, na których toczą się zbrojne
konflikty o zasoby (conflict free products);
działania rządów bogatych krajów w celu
wdrożenia odpowiedniego prawa zapewniającego, że sektor prywatny funkcjonuje według
jednych standardów na Północy i na Południu
i działa przejrzyście (USA – Dodd-Frank Act,
europejska dyrektywa ws. transparencji –
w przygotowaniu);
wsparcie rządów krajów Południa
w zapanowaniu nad sytuacją w ich krajach,
wdrożeniu skutecznych polityk zapewniających
przejrzystość działania koncernów
wydobywczych w tych krajach;

Poproś przedstawicieli grup o zaprezentowanie
swoich prac. Wyłoń spośród uczniów sekretarza,
który w trakcie prezentacji będzie wynotowywał na
tablicy lub dużym arkuszu papieru najważniejsze
rozwiązania problemu, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, na które my, mieszkańcy
Północy, mamy wpływ. Na zakończenie uzupełnij
listę o konkretne przykłady inicjatyw, których celem
jest wdrożenie procedur i zasad, które
spowodowałyby, że wydobycie bogactw naturalnych
będzie sprawiedliwsze i bardziej etyczne, skorzystaj
z poniższych propozycji.

należne wpływy (np. podatek od surowców).

Załącznik nr 1 -

WSKAŹNIK HPI I PKB PER CAPITA WG SIŁY NABYWCZEJ W 2011
Happy Planet Index
(miejsce wśród
151 krajów)

Wskaźnik poczucia zadowolenia
z życia - składowa HPI
(miejsce wśród 151 krajów)

PKB per capita wg parytetu
siły nabywczej w dolarach

Miejsce w rankingu PKB
per capita wg parytetu
siły nabywczej,
(miejsce wśród 183 krajów)

DRK*

121

125

348

183

Zambia

99

147

1 611

156

Nigeria

125

139

2 578

141

Namibia

96

116

7 363

99

Mali

147

141

1 128

168

Ghana

86

114

3 083

136

Angola

127

143

5 895

108

Sierra Leone

139

151

849

176

Polska

71

41

20 334

44

DRK* - Demokratyczna Republika Konga

[Źródła: Happy Planet Index 2011, http://www.happyplanetindex.org/;
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook Database 2011,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx]
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Załącznik nr 3 -

ŁAŃCUCH ZALEŻNOŚCI

MIĘDZYNARODOWE KONSORCJA WYDOBYWCZE

MIESZKAŃCY KRAJÓW POŁUDNIA

niski poziom rozwoju systemów państwowych,
przez co nie są one w stanie dobrze zarządzać
swoimi dobrami bądź tworzyć polityk
zapewniających korzyści z wydobycia
i sprzedaży surowców

RZĄDY KRAJÓW POŁUDNIA

koncerny wydobywcze czy obracające surowcami są
zdolne nawet do podsycania konfliktów zbrojnych,
by móc wydobywać surowce jak najtaniej
i sprzedawać je na światowym rynku, szczególnie
proste jest to w krajach niestabilnych, czyli
najbiedniejszych – tam łatwo jest nawet
doprowadzić do obalenia rządu, który jest
niewygodny tzn. nie chce współpracować
z koncernami na ich warunkach

MIĘDZYNARODOWE
KONSORCJA WYDOBYWCZE/KONCERNY

brak wydolnych i niezależnych systemów
sądowniczych, niezależnych mediów czy
silnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
które mogłyby patrzeć politykom na ręce
i pilnować przejrzystości życia publicznego

SPOŁECZEŃSTWO KRAJÓW POŁUDNIA

rządy (politycy), które kontrolują zasoby,
są przedmiotem zainteresowania wielu
światowych koncernów – stąd częste
praktyki korupcyjne, skorumpowanym politykom
nie zależy na tym, by zyski budowały kraj,
którym rządzą, ale na tym, by to oni byli bogaci

RZĄDY KRAJÓW POŁUDNIA

czasami wspierane są przez rządy krajów Północy
(czy organizacje międzynarodowe), które chcą
zagwarantować swoim mieszkańcom oraz
firmom nieograniczony dostęp surowców
i produktów w korzystnych cenach.

MIĘDZYNARODOWE
KONSORCJA WYDOBYWCZE/KONCERNY

firmy produkujące m.in. sprzęt komputerowy,
RTV, telefony, biżuterię, paliwa potrzebują
surowców i chcą je kupić jak najtaniej,
nie martwiąc się o to skąd surowce pochodzą
i jakie skutki wiążą się z ich wydobyciem

FIRMY W KRAJACH PÓŁNOCY

kupując telefony, telewizory, komputery itp.
kreują ogromny popyt na produkty,
do których stworzenia potrzeba
surowców z krajów Południa

KONSUMENCI Z KRAJÓW PÓŁNOCY

sprzedaż bogactw naturalnych przynosi
olbrzymie zyski, popyt krajów bogatych
jest ogromny więc światowe rynki wymiany
handlowej łakną surowców

MIĘDZYNARODOWE
KONSORCJA WYDOBYWCZE/KONCERNY

firmy przekupują polityków, by mieć dostęp
do zasobów, bądź korzystne warunki
eksploatacji tych zasobów

nie korzystają z bogactw swojego kraju,
często wręcz z powodu zasobów ponoszą
dodatkowe koszty, gdyż z wydobyciem surowców
wiąże się zniszczenie i zanieczyszczenie środowiska,
konflikty zbrojne, wysiedlenia, choroby itd.
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Scenariusz 3.

Grabież energii –
bogata (w zasoby) Nigeria
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4

Ola Antonowicz, http://globalnepoludnie.pl/Film-Cena-ropy-juz-w-Polsce-20

5

http://www.wec-pksre.pl/img_in/publikacje/pdf/Publikacja_85_LAT_SRE.pdf
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Załącznik nr 1 POLSKA I NIGERIA, BILANS ENERGETYCZNY ZA ROK 2009
ORAZ ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA MIESZKAŃCA

(WARTOŚCI PODANE W TYSIĄCACH TON OLEJU EKWIWALENTEGO KTOE)

Zużycie energii elektrycznej ogółem na 1 mieszkańca w kWh
Polska - 3 591 kWh/os.
Nigeria - 120 kWh/os.
Stopa elektryfikacji Nigerii wynosi 50,6%.
76,4 mln mieszkańców Nigerii nie ma dostępu do energii elektrycznej.

POLSKA
Węgiel
brunatny

Ropa
naftowa

Produkty
naftowe

Gaz
ziemny

Energia
jądrowa

Hydroenergia

Energia
geotermalna
i solarna itp.

Agropaliwa
i odpady

Energia
elektryczna

Ciepło

Razem

Produkcja

56.418

697

0

3.677

0

204

109

6.419

0

0

67.524

Import

6.535

21.789

5.643

8.154

0

0

0

240

637

0

43.000

Eksport

-9.179

-228

-2.498

-33

0

0

0

-7

-825

0

-12.771

Węgiel
brunatny

Ropa
naftowa

Produkty
naftowe

Gaz
ziemny

Energia
jądrowa

Hydroenergia

Energia
geotermalna
i solarna itp.

Agropaliwa
i odpady

Energia
elektryczna

Ciepło

Razem

Produkcja

5

117.470

0

18.950

0

389

0

91.907

0

0

228.722

Import

0

0

7.677

0

0

0

0

0

0

0

7.677

Eksport

0

-115.951

-678

-13.058

0

0

0

0

0

0

-129.687

NIGERIA

[Opracowano na podst.: International Energy Agency,
http://www.iea.org/countries
i World Energy Outlook 2011,
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/energydevelopment/WEO-2011_new_Electricity_access_Database.xls]
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Załącznik nr 2 -

WSKAŹNIKI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PER CAPITA (KWH/CAPITA)

Angola

145

11

89

186

69

153

2006

Benin

1971

11 309

Kamerun

Kraje Nie - OECD

8 090

2006

-

8 688

1970

Australia
3 041

3 019

Kraje OECD

Belgia

Austria

Dania
4 571

6 485

2 888

7 585

17 178

31 306

6 864

Sudan

Senegal

Nigeria

Kenia

Etiopia

Erytrea

30

25

71

30

78

17

-

59

95

150

118

145

38

49

96

Islandia

7 175

Tanzania

98

182

Finlandia
3 857

2 629

5 372

63

485

93

Francja

6 500

Togo

176

529

157

Niemcy

1 755

1 006

Boliwia

120

Kongo-Zair

Grecja

5 762

Gwatemala

Wybrzeże Kości Słoniowej

Irlandia
2 073

8 220

6 511

Włochy

8 063

16 766

Japonia
-

3 261

-

Korea Płd.

37

88

146

426

93

12

-

10

80

244
Kambodża

Bangladesz

20

509

Haiti

9 746

Mjanma

6

Nikaragua
24 295

Nepal

99

7 057

4 257

3 588

Indie

16 402

13 450

6 213

2 950

Norwegia

Nowa Zelandia

1 815

15 230

478

480

10 655

Polska

1 407

89

Holandia

Hiszpania

7 916

231

Szwecja

Filipiny

4 247

Pakistan
4 169

1 401

190

8 279

Szwajcaria

13 515

6 185

Wielka Brytania

7 235

32

USA

8 381

Ogółem NIE - OECD

Jemen

Luksemburg

8 962

450

Czechy

4 012

Kanada

Ogółem OECD

[Źródło: Jan Soliński, Sektor energii świata i polski. Początki, rozwój, stan obecny, wyd. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa 2012,
http://www.wec-pksre.pl/img_in/publikacje/pdf/WEC-pol.pdf]
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Dla zainteresowanych
Obejrzyj kreskówkę „Energy grab”, film
z polskimi napisami:

http://www.counterbalance-eib.org/?p=1788.

Odnajdź historię działacza ekologicznego, pisarza,
lidera pokojowego Ruchu na rzecz Przetrwania Ludu
Ogoni, zabitego za obronę ludu Ogoni – Kena SaroWiwy.
Znajdź informacje na temat transsaharyjskiego
Rurociągu Gazowego, Tamy Grand Inga
w Demokratycznej Republice Konga, Gazociągu
Nabucco.

Literatura:
Jan Soliński, Sektor energii świata i polski.
Początki, rozwój, stan obecny, wyd. Polski
Komitet Światowej Rady Energetycznej,
Warszawa 2012,
http://www.wec-pksre.pl
/img_in/publikacje/pdf/WEC-pol.pdf

Towards an ‘Energy Plus’ Approach for the Poor,
wyd. UNDP, 2012, raport w jęz. angielskim,

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/En
vironment%20and%20Energy/Sustainable%20Ene
rgy/EnergyPlusReport.pdf

Informacja na temat filmu „Cena ropy” na
stronie Programu PZS,

http://globalnepoludnie.pl/Film-Cena-ropy-juz-wPolsce-20

Informacja na temat Oil peak na portalu Ziemia
na Rozdrożu,

http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/57/ropasie-konczy-i-co-z-tego

International Energy Agency,

http://www.iea.org/countries/,
http://www.iea.org/topics/energypoverty/

International Energy Agency,
World Energy Outlook 2011,

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowe
bsite/energydevelopment/WEO2011_new_Electricity_access_Database.xls

Film dokumentalny „Cena ropy”, („Oil for
nothing”), 2011, film dostępny z napisami
w jęz. polskim

http://www.youtube.com/watch?v=hw67QC2cpwI

The reality behind EU „energy security”.
The case of Nigeria, wyd. CEE Bankwatch
Network, 2011,

http://bankwatch.org/sites/default/files/energysecurity-nigeria.pdf

Environmental Rights Action, Friends of the
Earth Nigeria,
http://eraction.org/

Broszura informacyjna
CEE Bankwatch Network, 2007,
Przemysł wydobywczy: błogosławieństwo czy
przekleństwo? Wpływ przemysłu wydobywczego
na kraje rozwijające się,

http://bankwatch.org/documents/extractives_mini
ng_PL.pdf

Broszura informacyjna
CEE Bankwatch Network, 2007,
Przemysł wydobywczy: błogosławieństwo czy
przekleństwo? Oddziaływanie przemysłu
górniczego na środowisko,

http://bankwatch.org/documents/extractives_devel
opment_PL.pdf
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Scenariusz 4.

Produkcja i konsumpcja
zasobów leśnych -

przyczyny i skutki wylesiania

Podstawa programowa:

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:

HISTORIA,

1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej
i angażuje się (w miarę swoich możliwości)
w działania instytucji (także pozarządowych),
które ją prowadzą;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy);

III etap edukacyjny
31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń:
1) wymienia charakterystyczne cechy rewolucji
przemysłowej;
2) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych
skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla
środowiska naturalnego;
3) identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia
XIX w. oraz wyjaśnia następstwa
ekonomiczne i społeczne ich zastosowania;
4) opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup
społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych,
ikonograficznych i statystycznych.
36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń:
1) przedstawia skutki przewrotu technicznego
i postępu cywilizacyjnego, w tym dla środowiska
naturalnego;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny

22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń:
1) wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej
najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada
Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane
organizacje międzynarodowe;
2) wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych
konfliktów międzynarodowych; omawia przebieg
i próby rozwiązania jednego z nich.
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;
6) rozważa możliwości prowadzenia akcji
humanitarnych, współpracy rozwojowej oraz
interwencji pokojowych na obszarach dotkniętych
konfliktami zbrojnymi, oceniając ich skuteczność
i aspekty moralne;
8) przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju,
demokracji i praw człowieka (w tym działania
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla).

Dział: Zrównoważony Rozwój
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji
o zasięgu globalnym (organizacji, korporacji,
mediów) w procesach globalizacyjnych;
3) rozważa racje ruchów ekologicznych
i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciwników,
formułując własne stanowisko w tej sprawie.
Grupa wiekowa:
klasy II – III gimnazjum, oraz szkoły
ponadgimnazjalne.
Czas realizacji:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
klasa albo inne pomieszczenie zamknięte.
Materiały:
taboret lub krzesło klasowe (z drewnianymi
elementami), szczapa drewna, papier toaletowy
z recyklingu, kilkanaście ziaren soi lub kukurydzy,
kilka korków naturalnych, bambusowe pałeczki do
jedzenia, laska cynamonu, mapa świata, opcjonalnie:
mapki ze strony:
http://ekonsument.pl/p108_drewno_i_papier.html.

Cel ogólny:
Zaprezentowanie problemu deforestacji w ujęciu
globalnym, skomplikowanych zależności oraz
społeczno-ekonomiczno-przyrodniczych przyczyn
i skutków wylesiania.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń rozumie pojęcie
deforestacja/wylesianie,
- rozpoznaje produkty, których produkcja zależy od
korzystania z zasobów leśnych,
- potrafi analizować grafiki i schematy oraz znaleźć
związki przyczynowo-skutkowe procesów
deforestacji,
- potrafi wczuć się w rolę i zaprezentować
argumenty i kontrargumenty w sposób
przekonujący, metodą dramy, za pomocą różnych
form ekspresji ciała, modulacją głosu, grą aktorską,
wie jak przełożyć problem globalnego wylesiania na
rozwiązania zastosowane lokalnie,
w społeczności, w której żyje.
Przed zajęciami
Nauczyciel może wydrukować mapki ze strony

http://ekonsument.pl/p108_drewno_i_papier.html

jako pomoc edukacyjną. Zaproponuj uczniom

obejrzenie filmu „S.O.S. Ziemia” (ang. „Home”)
przed zajęciami i poproś, by zwrócili uwagę w filmie
na fragmenty dotyczące stanu lasów w świecie.
Film jest dostępny pod linkiem:
http://youtube.com/watch?v=5AgDU8AxQjg.

Przebieg zajęć
Na początek podziel uczniów na 8 grup. Rozdaj
grupom wszystkie przedmioty i zapytaj, czy wiedzą
w jaki sposób powstały oraz jakie jest ich miejsce
pochodzenia. Po wytypowaniu przez uczniów miejsc
pochodzenia i sposobu ich powstawania powiedz,
że te przedmioty mogą pochodzić z przeróżnych
stron świata (cynamon uprawiany w Indiach
i Pakistanie, pałeczki z trawy bambusowej być może
z Chin, ziarna soi mogły być sprowadzone z Brazylii,
Agentyny lub Stanów Zjednoczonych, korki z dębu
korkowego z Tunezji lub Algierii, szczapa drewna
z Polski albo z Niemiec, podobnie z papierem
toaletowym). Zapytaj uczniów, co łączy te wszystkie
przedmioty. Być może uczniowie odpowiedzą
bezbłędnie, że chodzi o lasy, jednak dopytaj w jaki
sposób lasy łączą się z tymi przedmiotami.
Powiedz uczniom, że przedmioty te wiążą się
z zarządzaniem zasobami leśnymi. Zapytaj następnie
czy znają pojęcie „deforestacja” – zapisz pojęcie na
tablicy i zapisz wszelkie skojarzenia uczniów.
Obok pojęcia „deforestacja” napisz jego polski
odpowiednik „wylesianie”. Skonfrontuj skojarzenia
i pomysły uczniów z poniższymi informacjami.
Co roku ginie obecnie ok. 13 mln ha lasów,
z czego ponad 4 mln ha stanowią lasy pierwotne,
rozwijające się dotąd bez ingerencji człowieka
i podlegające tylko prawom przyrody. Największe
ubytki lasów odnotowuje się w Ameryce Łacińskiej
(4,2 mln ha rocznie) i w Afryce (4 mln ha rocznie).
Roczne straty netto lasów (czyli różnica pomiędzy
powierzchnią lasów wyciętych i nowo posadzonych)
w skali globalnej wynoszą ok. 5 mln ha rocznie i są
porównywalne do podwójnej powierzchni
województwa lubelskiego.
Wylesianie (deforestacja) następuje wskutek
bezpośrednich działań człowieka i w efekcie
oddziaływań przyrodniczych (np. w wyniku działań
szkodników, na które nie są odporne monokultury
leśne). Niszczenie lasów przez ludzi odbywa się
zarówno w sposób legalny, jak i nielegalny.
Jest wynikiem planowanych wyrębów i skutkiem
ubocznym innych działań człowieka (np. kwaśnych
deszczy związanych z antropogenicznym
zanieczyszczeniem powietrza).
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Deforestacja następuje zarówno na skutek
wycinania, wypalania oraz zalewania całych połaci
lasów, jak i wycinki najcenniejszych gatunków.
Jest ona także efektem osłabienia lasów poprzez ich
fragmentację (np. w wyniku budowy dróg, które
ułatwiają migrację ludzi i innych gatunków do
głębszych partii lasu). Lasy są niszczone w celu
pozyskiwania ich zasobów (drewna), eksploatacji
złóż znajdujących się pod ziemią (np. ropa, węgiel,
minerały) oraz w celu uzyskania terenów rolnych,
a także obszarów pod inwestycje mieszkaniowe,
przemysłowe, turystyczne i inne. Na wylesionych
terenach tworzy się pastwiska i monokulturowe
uprawy pasz dla zwierząt, uprawy agropaliw
i innych roślin. Tak więc odpowiedzialna
konsumpcja i produkcja zasobów leśnych nie może
koncentrować się tylko na drewnie i papierze.
Dotyczy ona także wytwarzania energii, mięsa czy
produktów zawierających olej palmowy.
Poproś uczniów, by wypisali do słowa „deforestacja”
wszelkie jej przyczyny wymienione powyżej oraz
w obejrzanym filmie „S.O.S. Ziemia” (można
dopisać: galopująca konsumpcja drewna/papieru,
wycinka drzew pod uprawy soi i kukurydzy na paszę
dla bydła czy pod uprawy agropaliw, monokultury
palmy olejowej, eukaliptusa, bambusa, brak polityk
chroniących obszary kluczowe pod względem
bioróżnorodności etc.). Powiedz jak kraje globalnej
Północy i globalnego Południa są od siebie
uzależnione na przykładzie produkcji i konsumpcji
papieru i drewna. Nawiąż do przedmiotów
rozdanych na początku zajęć i zapytaj jak
poszczególne państwa od siebie zależą.
Wypisane na tablicy wszystkie wymienione powody
deforestacji mogą posłużyć jako kolejne zadanie dla
uczniów - każda grupa/ławka (podziel klasę
w zależności od ilości zagadnień) otrzymuje jedno
hasło z tablicy. Poproś o zdiagnozowanie przyczyn
tych problemów (np. przyczyna uprawy soi na paszę
– to zwiększona konsumpcja mięsa, powstające
monokultury palmy olejowej – wzrost
zapotrzebowania na olej palmowy, tańsza
produkcja tego typu olejów). Następnie poproś
o zaprezentowanie wyników pracy grup.
Zaprezentuj uczniom grafiki - mapy przedstawiające
globalny kontekst deforestacji, takie jak np. roczna
zmiana netto w powierzchni lasów na świecie,
zmiany pokrycia roślinności na świecie oraz
deforestacja w Kostaryce (wydrukowane uprzednio
z podanej strony internetowej). Poprowadź
z uczniami dyskusję pytając o wnioski wysnute na
podstawie tych grafik. Poproś o wyrażenie opinii na
temat stanu lasów – czy zasoby lasów są zagrożone?
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W jaki sposób postępuje deforestacja? Kto za nią
odpowiada? Podkreśl, że kraje globalnej Północy
wzbudzają popyt na poszczególne produkty
przemysłu drzewno-papierniczego i innych gałęzi
gospodarki (przemysł spożywczy – produkcja mięsa,
przemysł agropaliwowy etc.).
Poproś uczniów o zamknięcie oczu. Powiedz, żeby
sobie wyobrazili boisko do piłki nożnej i siebie
samych biegnących dookoła niego. Następnie
powiedz żeby sobie wyobrazili 10 boisk połączonych
ze sobą i spróbowali ogarnąć wzrokiem ich
przestrzeń, potem 50 boisk (daj za każdym razem
chwilę na „przełączenie” myślenia przestrzennego)
i na koniec powierzchnię 100 boisk.
Poproś o otwarcie oczu i zapytaj czy łatwo było
sobie wyobrazić tak duże przestrzenie. Następnie
powiedz uczniom, że dziennie wycina się 20 000 ha
lasów na świecie co odpowiada powierzchni 1140
boisk do piłki nożnej!
Podziel uczniów ponownie na 4 grupy. Zaproponuj
dramę, w której każda z grup będzie miała za
zadanie wcielić się w przedstawicieli inwestujących
na 1000 ha lasów deszczowych. Grupa nr 1 wcieli
się w inwestorów przemysłu papierniczego, która
potrzebuje drewna do produkcji papieru; grupa nr 2
wcieli się w rolę przedstawicieli przemysłu
spożywczego, którzy planują założyć plantację soi,
gdyż jest ogromne zapotrzebowanie na soję paszową
dla bydła w Europie; grupa nr 3 zagra rolę
przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, który
poszukuje dzikich roślin używanych przez ludność
tubylczą jako farmaceutyki i prowadzi badania
biochemiczne nad znalezieniem substancji
wspomagającej leczenie chorób nowotworowych;
grupa nr 4 wcieli się w przedstawicieli koncernu
kosmetycznego, który poszukuje miejsc pod
plantacje palmy olejowej.
Wciel się w rolę przedstawiciela władz lokalnych
zarządzających terenami lasów pierwotnych. Poproś
przedstawicieli o przygotowanie swoich planów
inwestycyjnych na danym terenie z uzasadnieniem
istoty inwestowania w proponowaną produkcję.
Rozpocznij dyskusję wprowadzając oficjalny nastrój,
prezentując grupy jako gości przybyłych na
spotkanie. Zwróć uwagę, jakich argumentów
używają uczniowie prezentując słuszność swoich
planów, w jaki sposób prowadzą negocjacje, zwróć
uwagę na ich postawę, mowę ciała. Moderuj
dyskusję do momentu wyczerpania argumentów,
jednak nie dłużej niż 20 minut. Dopytuj uczniów
o kwestie społeczne (ludność tubylcza mieszkająca
na danym terenie), kwestie środowiskowe.
Pod koniec dyskusji powiedz uczniom, że władze

sprawujące pieczę nad tym terenem muszą
przeanalizować wszystkie zaprezentowane plany.
Podziękuj za zaangażowanie.
Po dramie podsumuj zajęcia – opowiedz uczniom
o twoich wrażeniach, obserwacjach mowy ciała,
argumentacji, perswazyjności grup. Zapytaj jak
uczniowie czuli się w swoich rolach, czy używali
argumentów, które niekoniecznie były zgodne
z prawdą. Zapytaj uczniów o to, czy wyobrażają
sobie takie negocjacje, czy wiedzą w jaki sposób
należałoby się do nich przygotować. Kończąc zajęcia
podsumuj pytaniem, czy uczniowie mają pomysły na
to jak mogą jako odpowiedzialni obywatele świata
przeciwdziałać wylesianiu. Zapytaj, co mogliby
zrobić w najbliższym otoczeniu na rzecz lasów
i przeciwdziałaniu deforestacji na świecie.
Zapiszcie pomysły na tablicy i wybierzcie wspólnie 3
działania do wcielenia w życie – działania według
motta „Myśl globalnie – działaj lokalnie” mają
największą szansę sukcesu. Zwróć uwagę, czy
wybierane działania przez uczniów są mierzalne,
wykonalne oraz czy uczniowie naprawdę chcą
wybraną rzecz zmienić lub zrobić.

Literatura:
Strona kampanii Polskiej Zielonej Sieci
Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier,
http://www.ekonsument.pl/lasy

Maria Huma, Certyfikaty w przemyśle
drzewno-papierniczym,

http://ekonsument.pl/a66527_certyfikaty_w_
przemysle_drzewno_papierniczym.html

Problem wylesiania w kampaniach Greenpeace,

http://www.greenpeace.org/poland/pl/corobimy/lasy-naturalne/problem-wylesiania

Raport Ekonomia ekosystemów
i bioróżnorodności, Program ONZ
ds. Środowiska oraz Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversi
ty/ economics/pdf/teeb_report_pl.pdf

Strona organizacji Rainforest Rescue,

http://www.rainforest-rescue.org

Robert Cyglicki
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Dział: Prawa Człowieka
WPROWADZENIE
Każdy z nas uważa za oczywiste, że mamy prawo
do prywatności, możemy swobodnie wypowiadać się
na wszelkie tematy, posiadać na własność rzeczy
i żyć w sposób, który czyni nas szczęśliwymi.
Jednocześnie niedopuszczalne jest dla nas
pozbawianie innych ludzi życia czy poddawanie
ich torturom. Wydaje nam się sprawiedliwe,
że wszyscy możemy się kształcić, leczyć, pracować
i otrzymywać za to godziwą zapłatę a także,
że nasze dzieci są szczególnie chronione przez
państwo. Uważamy powszechnie, że gdy ktoś
niszczy środowisko, to postępuje źle; że jest pewne
wspólne wszystkim dziedzictwo ludzkości, oraz
że każdy ma prawo wiedzieć, co dzieje się w jego
otoczeniu. Nasze życie określamy jako godne, kiedy
nasze prawa – np. takie, jak te wymienione powyżej
– są realizowane.
Wydaje się, że prawa należne człowiekowi są jedną
z niewielu kwestii, która przez swą bezdyskusyjność
i oczywistość towarzyszy naszej cywilizacji od
zawsze. Jednakże Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka stanowiąca uniwersalny kanon praw
przynależnych jednostce została stworzona dopiero
w połowie XX w., a bezpośrednią przyczyną
powstania tej rezolucji ONZ było dramatyczne
doświadczenie II wojny światowej.
Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu
człowiekowi przysługują prawa, które wynikają
z jego godności. Z zasady są one ludziom
przyrodzone. Tych praw nie można się samemu
zrzec ani nikt nigdy nie może ich unieważnić (są
nienaruszalne), są powszechne, tzn. przysługują
wszystkim ludziom bez względu na płeć, rasę,
wyznanie czy miejsce zamieszkania.
Ich przestrzeganie jest warunkiem sprawiedliwości
i pokoju na świecie.
Unikatowość dokumentu, który uchwaliło
Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. –
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - jest dla
dzisiejszej młodzieży prawie niewidoczna. Nowe
pokolenia, żyjące w czasach światowego pokoju
i oszałamiającego choć nierównego wzrostu
gospodarczego, zwykły myśleć, że pewne kwestie
są oczywiste. Są one oczywiste, ponieważ mamy
dokumenty, które od pokoleń wyznaczają standard
współżycia między ludźmi na świecie. Skoro jednak
prawa człowieka nie były i niestety nie są
przestrzegane zawsze, tak ważne jest, by rozumieć
ich koncepcję i działać w celu zapewnienia ich
realizacji wszystkim ludziom.
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Prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka są tylko niewiążącą rezolucją
jednego z organów ONZ, czyli mają charakter
moralnego zalecenia. Nie jest to również
wyczerpująca lista praw przynależnych jednostce,
bowiem są one zapisane w wielu dokumentach,
takich jak pakty czy konwencje. Wydaje się,
że niewiążąca rezolucja to niewiele, jednak
praktyczne znaczenie owego dokumentu jest
ogromne, ponieważ jest on jednym z niewielu, które
zostały wypracowane i zaakceptowane przez kraje
różne kulturowo i politycznie. Dodatkowo, większość
jego postanowień z biegiem lat nabrała charakteru
wiążącego prawnie w postaci zapisów
w prawodawstwie krajowym.
Mimo, że formalnie nie istnieje żaden traktat
zbierający wszystkie prawa człowieka, to dla
lepszego zrozumienia istoty sprawy, stosuje się
podział na trzy generacje praw człowieka.
Pierwsza generacja praw to prawa osobiste
i polityczne. Mówi się o nich, że zapewniają
jednostkom podstawowe wolności i w ten sposób
ograniczają władzę państwa nad obywatelem.
Jednocześnie, obywatele mogą dochodzić praw
pierwszej generacji w sądach. Prawa osobiste
gwarantują przede wszystkim: życie, wolność,
szczęście, bezpieczeństwo, posiadanie rzeczy na
własność, sprawiedliwy proces sądowy, swobodę
poruszania się i wyrażania opinii, prywatność,
wolność myśli, sumienia i wyznania. Do praw
politycznych zaliczymy czynne i bierne prawo
wyborcze, prawo do zrzeszania się, prawo do
rzetelnej informacji. Prawa polityczne gwarantują
możliwość udziału w życiu publicznym,
sprawowaniu władzy i monitorowaniu jej.
Druga generacja praw to prawa socjalne
i ekonomiczne. W tym przypadku z kolei na państwo
nałożony zostaje obowiązek dołożenia wszelkich
starań, by umożliwić jego obywatelom godne życie,
jednakże obywatele nie mogą co do zasady
dochodzić tych praw przed sądami. Przykładowe
prawa drugiej generacji to: prawo do pracy, strajku,
nauki, ochrony zdrowia, zabezpieczenia
społecznego, odpowiedniego poziomu życia.
Trzecia generacja praw człowieka – najnowsza,
wymuszona przez globalizację i odnosząca się nie
tylko do państw lub obywateli, lecz także do innych
podmiotów oddziałujących na ludzi, np. do
ponadnarodowych koncernów, kształtuje nie tyle
prawa jednostek, co prawa zbiorowe – kolektywne.
Mówimy tutaj o prawie do zrównoważonego
rozwoju, pokoju, życia w czystym środowisku,
informacji, czy wspólnego dziedzictwa ludzkości.

Dział: Prawa Człowieka
Mechanizmy kontrolne ich przestrzegania dopiero
się tworzą. Prawa człowieka trzeciej generacji są
dziś czymś w rodzaju „gorącego kartofla”
podrzucanego do góry w debacie publicznej,
ponieważ cały świat zdaje sobie sprawę, że prawa te
nie są przestrzegane, natomiast w obliczu nowego
ładu globalnego dającego olbrzymią „władzę”
wpływowym koncernom lub innym instytucjom
ponadnarodowym trzeba wypracować nowe
mechanizmy egzekwowania tych praw.
Mimo globalizacji pozwalającej na nigdy wcześniej
niespotykany przepływ informacji i rozwój, wciąż
prawa nie wszystkich ludzi na świecie są
realizowane. W wielu krajach ludzie nie żyją wolni,
są prześladowani za swoje poglądy, nie mogą
zarabiać godziwych pieniędzy za swoją pracę,
środowisko, w którym żyją jest niszczone, są
wywłaszczani w imię zysku dużych korporacji
(które też powinny przestrzegać praw człowieka)
i ich klientów (czyli często po prostu światowych
konsumentów), cierpią głód i pragnienie, mimo,
że na świecie jest wystarczająco dużo wody
i jedzenia, by wyżywić wszystkich. Innym
aspektem łamania praw człowieka jest współczesne
niewolnictwo przejawiające się np. handlem ludźmi
w celu wykorzystywania ich do celów seksualnych,
przymusowej pracy, żebractwa, popełniania
przestępstw, a nawet handlu organami.
Organizacje walczące z tym procederem szacują
liczbę współczesnych niewolników na 27 mln w skali
światowej. W obliczu zawstydzających pogwałceń
praw człowieka, Mary Robinson, była Wysoka
Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw
Człowieka, w przemówieniu z 1999 roku
powiedziała: „Prawa człowieka nie mogą być
dobrem luksusowym, ale dobrem powszechnym,
bez względu na to, czy ktoś mieszka w Luandzie,
czy w Londynie”. Dopóki więc wszyscy ludzie na
Ziemi nie będą mogli być spokojni o swoje życie
i szczęście, dopóty prawa człowieka będą ideałem,
o który trzeba walczyć indywidualnie, jako obywatel
państwa, czy po prostu w imię globalnej
sprawiedliwości.
Przykładem na heroiczną ale zwycięską walkę
o swoje prawa osobiste i polityczne może być Aung
San Suu Ky, birmańska działaczka polityczna
nazywana „birmańskim Ghandim”. W 1991 r.
otrzymała pokojową Nagrodę Nobla oraz Nagrodę
im. Sacharowa przyznawaną przez Parlament
Europejski za walkę o prawa człowieka, a w 2009 r.
tytuł Ambasadora Sumienia Amnesty International.
Od 1988 r. walczyła z reżimem birmańskim próbując
tworzyć demokratyczną opozycję dla rządów junty

wojskowej. Wiele lat spędziła w areszcie domowym
nie przestając działać politycznie. W 2011 r.
wreszcie rozpoczął się proces demokratyzacji Birmy.
W jego rezultacie w wyborach parlamentarnych
w 2012 r. partia Aung San Suu Ky zdobyła
przytłaczającą większość mandatów,
a ona sama została deputowaną do parlamentu.
Antyprzykładem zaś pokazującym, jak władza
w nieodpowiedzialnych rękach może być przyczyną
łamania praw człowieka na masową skalę jest
historia Charlesa Taylora, byłego prezydenta Liberii.
Liberia za czasów prezydentury Taylora targana
krwawą wojną domową przy cichym przyzwoleniu
prezydenta czerpiącego z tej destabilizacji
olbrzymie korzyści finansowe (handel diamentami)
zamieniła się z jednego z lepiej prosperujących
krajów afrykańskich w kraj nędzy i bezprawia.
Rebelie rozszerzyły się na cały region, m.in.
sąsiadujące Sierra Leone. Po latach walki
z tyranem, udało się doprowadzić go przed oblicze
sądu. 30 maja 2012 r. został on skazany przez
Międzynarodowy Trybunał ds. Sierra Leone na
50 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości
i zbrodnie wojenne, których dopuścił się podczas
wojny domowej w Sierra Leone (m.in. ludobójstwo,
okrucieństwo wobec ludności cywilnej,
praktykowanie niewolnictwa, przymusowe wcielanie
do wojska dzieci).
Przypadek Taylora pokazuje, że prawa człowieka
muszą mieć skuteczne mechanizmy ochrony.
Ze względu na różnorodność kulturową i podział
geograficzny, można rozróżnić kilka systemów
ochrony praw człowieka, takich jak:
najbardziej uniwersalny system ONZ
(w jego ramach weszło w życie wiele umów
międzynarodowych, dotyczących np.
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,
praw obywatelskich i politycznych, eliminacji
wszelkich form dyskryminacji rasowej
i dyskryminacji kobiet, zakazu stosowania tortur
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub
poniżającego traktowania albo karania,
praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych);
w przypadku rażących naruszeń praw człowieka
Rada Bezpieczeństwa ONZ uznając sytuację za
zagrożenie dla światowego pokoju
i bezpieczeństwa może np. zerwać stosunki
z państwem, które te prawa narusza, nałożyć
na nie sankcje ekonomiczne bądź autoryzować
użycie siły przez członków ONZ;
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Dział: Prawa Człowieka
amerykański system ochrony praw człowieka
z Między-Amerykańskim Trybunałem Praw
Człowieka, który może wydawać wyroki
wiążące państwa będące stronami
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka;
afrykański system, którego podstawowym
instrumentem jest Afrykańska Karta Praw
Człowieka i Ludów z Banjul; ze względu na
specyfikę Afryki dokument ten zwraca
szczególną uwagę nie tylko na jednostkę,
ale też na grupy ludzi (ludy), a także oprócz
nadawania praw, nakłada obowiązki; Afrykański
Trybunał Praw Człowieka i Ludów rozpatruje
skargi osób indywidualnych i państw, wydaje
też wiążące wyroki;
europejski system ochrony praw człowieka
z kluczowym dokumentem, jakim jest Europejska
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka z 1950 r.
Na podstawie Konwencji utworzono Europejski
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który
rozpoznaje skargi przeciwko państwom od osób
indywidualnych i międzypaństwowe oraz wydaje
wiążące prawnie wyroki; wnoszone sprawy
dotyczą kwestii indywidualnych (np. pozew
J.Tymoszenko przeciwko Ukrainie, pozew
A.Tysiąc lub P.Kozaka przeciwko Polsce),
jak i kolektywnych (np. tzw. „skarga katyńska”
przeciwko Rosji).
O przestrzeganie praw człowieka można również
zabiegać indywidualnie np. poprzez działalność
w organizacjach pozarządowych. Najbardziej
znanym przykładem organizacji promującej
prawa człowieka jest międzynarodowa
organizacja Amnesty International - ogólnoświatowy
ruch ludzi działających na rzecz praw człowieka.
W przygotowanych scenariuszach zajęć
proponujemy zapoznanie uczniów z podstawami
koncepcji praw człowieka oraz dwoma
szczegółowymi zagadnieniami w obrębie tej
tematyki. Pierwszy temat szczegółowy to
równouprawnienie i uwłasnowolnienie kobiet
czyli realizacja ich podstawowych praw osobistych
i politycznych - chcemy przy tej okazji zwrócić
również uwagę na fakt, że nierówny podział dóbr,
zasobów, dostęp do edukacji czy ochrony zdrowia
ze względu na płeć ma ogromny wpływ na ogólny
rozwój krajów globalnego Południa czyli pośrednio
wpływa na realizację prawa do rozwoju obu płci
w najbiedniejszych krajach świata. Drugi temat to
wpływ zmian klimatu na ludzi czyli realizacja prawa
do rozwoju i życia w czystym środowisku zagadnienia przynależne trzeciej generacji praw
człowieka. Pogwałcenia praw człowieka
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spowodowane skutkami zmian klimatu pokazują,
przed jak wielkim wyzwaniem stoimy u progu XXI
wieku. Kraje bogate i wysoko-uprzemysłowione
ponoszą moralną odpowiedzialność za tempo zmian
klimatu i tragedie najbiedniejszych społeczeństw
krajów Południa walczących na co dzień o godność
i swoje prawa. Brakuje jednak skutecznych
mechanizmów dochodzenia swoich praw przez
osoby poszkodowane, np. mieszkańców krajów
wyspiarskich, którzy muszą opuszczać swoje
ojczyzny w obliczu zalewania ich przez podnoszące
się morza i oceany.

Dział: Prawa Człowieka

Scenariusz 5.

Co oznaczają prawa człowieka

dla mnie i reszty świata?

Podstawa programowa:
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny – zakres podstawowy
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
5. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich
generacje; wymienia najważniejsze dokumenty
z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności
człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one
powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna, ze stolikami umożliwiającymi pracę
w grupach.

Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów ze światowym systemem
ochrony praw człowieka, uświadomienie znaczenia
praw człowieka w codziennym życiu.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń potrafi własnymi słowami
wyjaśnić, czym są prawa człowieka i jaki jest ich
rodowód,
- wymienia podstawowe prawa człowieka,
rozumie, co oznacza powszechność, niezbywalność
i nienaruszalność praw człowieka,
- rozróżnia prawa pierwszej, drugiej i trzeciej
generacji, rozumie znaczenie praw trzeciej
generacji dla harmonijnego i sprawiedliwego
rozwoju współczesnego świata,
- wie, kto powinien zapewnić warunki do
korzystania z praw,
- umie wskazać wybrane dokumenty, w których są
zawarte prawa człowieka (Karta Narodów
Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,
Deklaracja o Prawie do Rozwoju),
- wymienia wybrane instytucje i organizacje
monitorujące przestrzeganie praw człowieka,
uświadamia sobie znaczenie praw człowieka
w codziennym życiu,
- dostrzega znaczenie respektowania praw
człowieka w rozwoju społeczeństw.

Materiały:
pocięty załącznik nr 1, karteczki samoprzylepne,
przybory do pisania, duży arkusz papieru
(A1, pakowy), marker, pocięty załącznik nr 3.
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Dział: Prawa Człowieka
Przebieg zajęć
Zapisz na tablicy cytat z Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka „Uznanie przyrodzonej godności
oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich
członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności,
sprawiedliwości i pokoju na świecie”. Poinformuj
uczniów, że dziś będziecie zajmować się prawami
człowieka. Podziel uczniów na 8 grup i rozlosuj
wśród nich postaci z załącznika nr 1, rozdaj
karteczki samoprzylepne do notatek i przybory do
pisania. Poproś, aby uczniowie zastanowili się
i wynotowali, jakie prawa miały wylosowane przez
nich postaci. Poproś, aby przez chwilę zastanowili
się jak wyglądało życie tej osoby, a także by
porównali swoje prawa z prawami, które posiadały
te osoby i wypisali te prawa, które dziś nam wydają
się zupełnie naturalne, a które w innym czasie lub
w innym miejscu były i są nieobecne lub nie są
respektowane. Każde prawo powinno znaleźć się
na osobnej karteczce. Po zakończeniu poproś
przedstawicieli grup o odczytanie wymienionych
praw. Poproś o refleksję na temat praw człowieka
w historii i współcześnie. Zapytaj czy w mniemaniu
uczniów społeczność międzynarodowa i rządy
krajów powinny zapewnić ludziom jeszcze jakieś
prawa, które nie zostały wypisane wcześniej – jeśli
tak, należy je wypisać na karteczkach. Wszystkie
karteczki będą potrzebne w dalszej części zajęć.
Następnie przedstaw historię praw człowieka,
genezę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka oraz jej rozwinięcia w postaci
Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych (1966 r.) oraz
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych. Wyjaśnij, że do praw człowieka
odwołują się liczne konwencje międzynarodowe,
a także konstytucje poszczególnych państw.
Wyjaśnij, że koncepcja praw człowieka zakłada, że
przysługują one każdemu człowiekowi tylko dlatego,
że jest on człowiekiem. Prawa człowieka są więc
przyrodzone i powszechne – przysługują każdej
osobie z racji urodzenia, należą do każdego
człowieka stanowiąc część jego człowieczeństwa.
Prawa człowieka są niezbywalne (tzn. nikt nie może
się ich zrzec, nawet dobrowolnie), nienaruszalne
(istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez
nią regulowane, państwo ma służyć jako narzędzie
ich ochrony i realizacji), naturalne i niepodzielne
(są wzajemnie od siebie zależne). Poszanowanie
praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane
za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.
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Szczególny nacisk połóż na uświadomienie uczniom,
że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wraz
z dodatkowymi konwencjami i paktami stanowi
pierwszy na taką skalę i tak istotny zestaw
dokumentów odnoszący się do życia wszystkich
ludzi na Ziemi. Jak podkreślała Mary Robinson,
była Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds.
Praw Człowieka w przemówieniu z września 1999
roku „prawa człowieka nie mogą być dobrem
luksusowym, ale dobrem powszechnym, bez
względu na to, czy ktoś mieszka w Luandzie,
czy w Londynie”.
Obowiązujące międzynarodowe pakty dzielą prawa
i wolności na:
osobiste – bezpośrednio dotyczące egzystencji
człowieka (prawo do życia, zakaz tortur, prawo
do wolności, prawo do prywatności, wolność
myśli, sumienia i wyznania, prawo do rzetelnego
procesu sądowego),
polityczne i publiczne – gwarantujące jednostce
możliwość aktywnego udziału w rządzeniu
państwem (wolność stowarzyszania się, wolność
zgromadzeń, prawo do wybierania swoich
przedstawicieli i bycia wybieranym, prawo do
informacji o działaniach władz),
ekonomiczne, socjalne i kulturalne (prawo do
własności, swobodnego prowadzenia działalności
gospodarczej, do pracy; prawo do urlopu, do
zabezpieczenia socjalnego, prawo do edukacji,
prawo do opieki zdrowotnej; prawa do
korzystania z dóbr kultury).
Wyjaśnij, że pierwsze dwie grupy, czyli prawa
i wolności osobiste oraz polityczne, zaliczane są do
tzw. praw pierwszej generacji. Prawa ekonomiczne,
socjalne i kulturalne są prawami drugiej generacji.
Między prawami pierwszej i drugiej generacji widać
istotną różnicę. Prawa drugiej generacji opierają się
na aktywnej postawie państwa w zapewnieniu praw
swoim mieszkańcom. Natomiast prawa pierwszej
generacji są zwrócone przeciw państwu – tzn.
chronią jednostkę przed ograniczeniami
nakładanymi przez władzę państwa (choć np.
realizacja prawa do życia wymaga aktywnego
działania państwa, np. zapewnienie opieki
medycznej, ochrona przed przemocą).
Rozłóż na środku klasy albo powieś na tablicy
arkusz papieru podzielony na trzy kolumny,
pierwsze dwie zatytułuj „prawa I generacji”
i „prawa II generacji” (trzecia kolumna na razie
pozostaje niezatytułowana). Poproś uczniów
o podzielenie karteczek z prawami wypisanymi

Dział: Prawa Człowieka
w pierwszej części zajęć na kategorie zwane
generacjami i przyklejenie ich na arkuszu papieru
we właściwych kolumnach. Zapytaj czy znalazły się
takie prawa, które nie pasują do pierwszej ani
drugiej kolumny. Poproś o ich odczytanie.
Wyjaśnij, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
powstała ponad 60 lat temu, a główne pakty
szczegółowo regulujące ochronę praw człowieka
ponad 40 lat temu. Od tego czasu świat bardzo się
zmienił pod wieloma względami, a szczególną rolę
odgrywa globalizacja. W związku z tym konieczne
staje się zagwarantowanie nowych praw – zwanych
prawami człowieka trzeciej generacji. Prawa te
odnoszą się do jakości życia, zalicza się do nich:
prawo do rozwoju, prawo do pokoju, prawo do
bezpiecznego środowiska, prawo do korzystania
ze wspólnego dziedzictwa ludzkości. Ich realizacja
wymaga i opiera się na współpracy
międzynarodowej. Są to jednocześnie prawa
indywidualne i zarazem kolektywne, gdyż odnoszą
się zarówno do pojedynczych osób, jak i do całych
narodów. Więcej informacji na ten temat:
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_
trzecia_generacja.php.
Poproś o uzupełnienie trzeciej kolumny karteczkami
i wpisz jej tytuł.
Poproś, aby uczniowie usiedli w dużym kole.
Rozdaj każdemu z uczniów kartkę. Niech każdy
wyobrazi sobie swojego rówieśnika, obojętnie czy
dziewczynę czy chłopca, z dowolnego kraju
(nieważne czy Szwecji, Bułgarii, Rosji, Indii, Peru
czy jakiegokolwiek innego), a następnie na kartce
napisze, jakie marzenia ma ta wyobrażona osoba,
kim chciałaby być, co w życiu zobaczyć, co osiągnąć,
czego się nauczyć, co poznać, kogo poznać.
Przeznacz na ćwiczenie około 5 minut.
Każdy opisując marzenia swego rówieśnika miał
w głowie jego wyobrażenie, ale także dopasowywał
marzenia do wyobrażonych możliwości tej osoby.
Dalsza część ćwiczenia ma pokazać, że każdy z nas
ma prawo do takich samych marzeń i do tego,
by je zrealizować.
Rozlosuj wśród uczniów karteczki-wizytówki
(załącznik nr 2), na których uczeń znajdzie imię
i kraj pochodzenia jakiejś osoby. Poproś uczniów,
żeby wyobrazili sobie, ze wylosowana przed chwilą
postać ma takie same marzenia i plany życiowe jak
wcześniej wymyślona przez ucznia osoba. Wyjaśnij
uczniom, by w razie potrzeby dostosowali końcówki
z żeńskich na męskie i odwrotnie, a następnie
poproś, by wybrane osoby opowiedziały
o marzeniach wylosowanej postaci oraz powiedziały
kim była postać wymyślona przez ucznia.

Po kilku zaprezentowanych postaciach, zapytaj
uczniów o ich odczucia w sytuacji zmiany osoby
marzącej. Możesz poprosić, by uczniowie jeszcze raz
zmienili postać przekazując wizytówki sąsiadowi po
prawej stronie. Okaże się, że te same marzenia
może mieć zarówno Kacper z Polski, Dilma z Brazylii
i Gloria z Filipin. Być może już w trakcie ćwiczenia
pojawią się refleksje uczniów co do możliwości
zrealizowania pewnych marzeń w różnych częściach
świata. Może pojawić się sytuacja, w której autor
marzeń wymyślił sobie postać z mniej rozwiniętego
kraju i jej oczekiwania od życia są skromne,
a wylosowana postać będzie pochodziła z bogatej
Północy, wówczas marzenia w ocenie uczniów mogą
być nieadekwatne – ale czy rzeczywiście?
Czy wszyscy mieszkańcy Północy chcą być bogaci,
sławni i podróżować po świece zamiast wieść
spokojne szczęśliwe życie, a może autor marzeń
odebrał mieszkańcowi globalnego Południa prawo
do sukcesu w amerykańskim stylu? Ćwiczenie ma
uświadomić, że niezależnie skąd pochodzisz masz
prawo dążyć do tego, by się rozwijać w wybranym
przez siebie kierunku, niezależnie od koloru skóry,
narodowości, kraju pochodzenia, płci, języka,
wyznania, poglądów politycznych i innych,
pochodzenia społecznego czy majątku.

Praca domowa
Podziel uczniów na grupy i poproś o przygotowanie
8-10 minutowych prezentacji na temat organizacji
i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz
praw człowieka i monitorowaniem ich
przestrzegania. Poproś, aby w prezentacji oprócz
ogólnych informacji o działaniach organizacji
pojawiła się informacja na temat bieżącego
projektu/problemu, nad rozwiązaniem którego
pracuje organizacja oraz, by uczniowie znaleźli
odpowiedź na pytanie czy młodzież może włączyć
się w jakiś sposób w te działania.

Literatura:
Prawa człowieka na stronie Tygodnia Edukacji
Globalnej,

http://fed.home.pl/teg/index.php?option=com_con
tent&view=category&layout=blog&id=38&Itemid
=185

Strona Amnesty International na temat praw
człowieka,
http://amnesty.org.pl/prawa-czlowieka.html
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Karta Praw Podstawowych UE,

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:PL:PDF

Katarzyna Staszewska, Marek Marczyński,
Polska pomoc rozwojowa a Deklaracja ONZ o
Prawie do Rozwoju. Próba oceny.
Instytut Globalnej Odpowiedzialności,

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/
en/polsce14_2008_pol.pdf

Marek Marczyński, Od prawa do rozwoju do
pomocy rozwojowej [w:] Globalna Północ –
Globalne Południe. Kwartalnik o rozwoju,
odpowiedzialności globalnej i prawach
człowieka, 2008,

http://www.igo.org.pl/pobierz/kwartalnik/01/praw
o-do-rozwoju_marczynski.pdf

Snježana Bokulić i Preti Taneja (red.), Edukacja
rozwojowa z perspektywy praw człowieka.
Podręcznik dla działaczy nowych krajów
członkowskich UE, Minority Rights Group
International, 2011,

http://www.minorityrights.org/download.php?id=
1037

Strona Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
poświęcona prawom człowieka,

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/index.
php

Raport o rozwoju społecznym 2011.
Zrównoważony rozwój i równość: Lepsza
przyszłość dla wszystkich. Podsumowanie,

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_PO_
Summary.pdf

Andy Storey, Mierzenie rozwoju społecznego
[w:] Lokalnie – globalnie. Kluczowe zagadnienia
studiów nad rozwojem, wyd. PAH, Warszawa
2010

Robert Cyglicki
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Załącznik nr 1
chłop pańszczyźniany z Galicji (1840)

młody Brazylijczyk z faveli (2010)

robotnik fabryki włókienniczej w Łodzi (1880)

9-letnia dziewczynka z Afganistanu (2010)

córka bogatego mieszczanina (1880)

rolnik w Korei Północnej (2010)

królewna polska (1500)

polska Żydówka (1942)

Załącznik nr 2
Sagun z Nigerii

Oliver z Wielkiej Brytanii

Akiko z Japonii

Nandita z Indii

Narek z Armenii

Mohamed z Maroka

Tania z Brazylii

Tsitsi z Zimbabwe

Noel z Filipin

Enzo z Francji

Elif z Turcji

Mirana z Madagaskaru

William z Australii

Daniel z Jamajki

Milena z Armenii

Emma z Kanady

Michel z Haiti

Ivan z Białorusi

Ruby z Nowej Zelandii

Camila z Urugwaju

Didier z Senegalu

Odval z Mongolii

Ana z Chile

Jana z Jordanii

Lasse ze Szwecji

Santino z Argentyny

Mariem z Zachodniej Sahary

Zahra z Iranu

Krzesimir z Polski

Omar z Pakistanu

Radka z Czech

Aya z Libii

Ahmad z Izraela

Adam z Malezji

Olga z Rosji

Catalina z Chile

Załącznik nr 3 -

GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA

PRAWA
I GENERACJI

PRAWA
II GENERACJI

PRAWA
III GENERACJI

prawo do życia
wolność osobista
prawo do prywatności
prawo do posiadania własności
równość wobec prawa
prawo do sądu
wolność słowa
wolność wyznania i przekonań
prawo udziału w wyborach
wolność stowarzyszeń i zgromadzeń

prawo do oświaty
prawo do opieki zdrowotnej
prawo do zabezpieczenia socjalnego
prawo do pracy
prawo do urlopu
prawo do opieki nad matką i dzieckiem
prawo do korzystania z dóbr kultury

prawo do rozwoju
prawo do pokoju
prawo do zdrowego środowiska naturalnego
prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości
prawo do pomocy humanitarnej
prawo do informacji
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Dział: Prawa Człowieka

Scenariusz 6.

Prawa człowieka –
prawo do rozwoju

Podstawa programowa:
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

V etap edukacyjny – zakres podstawowy

III etap edukacyjny – zakres podstawowy

5. Prawa człowieka. Uczeń:

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:

1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich
generacje; wymienia najważniejsze dokumenty
z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności
człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one
powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej
i angażuje się (w miarę swoich możliwości)
w działania instytucji (także pozarządowych),
które ją prowadzą;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy).

6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:

GEOGRAFIA,

4) przedstawia na przykładach działania
podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe
broniące praw człowieka; w miarę swoich
możliwości włącza się w wybrane działania
(np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka
w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa
dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji,
prawa humanitarne) i projektuje działania, które
mogą temu zaradzić.

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy
wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego;
wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ
i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów świata;
2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa
i organizacji pozarządowych państwom i regionom
dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi,
wojnami, głodem).

4. Struktura społeczna. Uczeń:

PRZYRODA,

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający
4. Dylematy moralne w nauce. Uczeń:
9) przedstawia problemy związane z eksploatacją
zasobów naturalnych, wskazując przykłady
niszczącej działalności człowieka.
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, I

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

2) porównuje skalę nierówności społecznych
w Polsce i wybranym państwie, wyjaśniając związek
między nierównościami społecznymi a nierównością
szans życiowych;
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
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Czas:
dwie lub trzy godziny lekcyjne.

Przebieg zajęć

Miejsce:
sala lekcyjna, ze stolikami umożliwiającymi pracę
w grupach oraz z rzutnikiem i dostępem do
internetu.

Zapytaj uczniów czy Polska jest biednym (rozwijającym się) krajem, czy bogatym? Na którym miejscu
wśród 187 państw świata uplasowałaby się Polska
pod względem rozwoju? Poproś o podanie
konkretnego miejsca na liście państw. Zapytaj czym
kierują się uczniowie, co brali pod uwagę sytuując
Polskę w tym, a nie innym miejscu. Zapisz hasłowo
na tablicy te czynniki, o których myśleli uczniowie.
Następnie zapytaj, czy jest kraj do którego chcieliby
się przeprowadzić i dlaczego wybrali akurat ten
kraj. Czy są kraje, w których chcieliby się urodzić
i takie, z których nie chcieliby pochodzić, dlaczego?
Czy wszyscy na świecie mają podobne możliwości
rozwoju? Od czego one zależą?

Materiały:
arkusze papieru, mazaki, powielony dla grup
załącznik nr 1, atlasy lub ścienna mapa polityczna
świata.
Cel ogólny:
Uświadomienie roli praw człowieka w niwelowaniu
różnic w rozwoju społeczno-ekonomicznym na
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do
rozwoju.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń wyjaśnia pojęcia: wskaźnik
rozwoju społecznego (HDI), produkt krajowy brutto,
dzietność kobiet, wskaźnik skolaryzacji,
ślad ekologiczny (footprint), Happy Planet Index
(HPI), ubóstwo,
- omawia składowe poszczególnych wskaźników
Happy Planet Index i Wskaźnika Rozwoju
Społecznego,
- charakteryzuje rozmieszczenie państw według
wskaźników HDI i HPI,
- wymienia mechanizmy narastania nierówności
pomiędzy krajami o wysokim i niskim poziomie
rozwoju społecznego,
- potrafi własnymi słowami wyjaśnić, czym są prawa
człowieka,
- wymienia podstawowe prawa człowieka,
rozumie, co oznacza powszechność, niezbywalność
i nienaruszalność praw człowieka,
- rozróżnia prawa pierwszej, drugiej i trzeciej
generacji, rozumie znaczenie praw trzeciej
generacji dla harmonijnego i sprawiedliwego
rozwoju współczesnego świata,
- wie, kto powinien zapewnić warunki do
korzystania z praw,
- umie wskazać wybrane dokumenty, w których są
zawarte prawa człowieka (Karta Narodów
Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,
Deklaracja o Prawie do Rozwoju),
- opisuje przypadki łamania praw człowieka,
- uświadamia sobie znaczenie respektowania praw
człowieka w rozwoju społeczeństw,
- uświadamia sobie rolę obywateli w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Wyjaśnij uczniom, że istnieją różne sposoby
mierzenia rozwoju krajów. Najbardziej popularnym
wskaźnikiem jest oddający zamożność obywateli
Produkt Krajowy Brutto per capita – typowo
ekonomiczny wskaźnik, który oblicza się, dzieląc
wartość PKB państwa przez liczbę jego
mieszkańców. Jednak wskaźnik ten w niepełny
sposób odzwierciedla jakość życia obywateli.
Kolejnym, znacznie lepiej oddającym poziom
rozwoju krajów, jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego
(ang. Human Development Index, HDI), który
oprócz dochodu narodowego per capita w USD
(liczonego według parytetu nabywczego waluty)
obejmuje także oczekiwaną długość życia, średnią
liczbę lat edukacji pobranej przez mieszkańców
w wieku 25 lat i starszych oraz oczekiwaną liczbę lat
edukacji dla dzieci rozpoczynających proces
kształcenia. Jest to wskaźnik corocznie obliczany
przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP). UNDP przygotowuje również dodatkowe
zestawienia krajów np. wskaźnik nierówności płci
czy wieloaspektowy wskaźnik ubóstwa.6
Jeszcze jeden wskaźnik, na który warto zwrócić
uwagę to Happy Planet Index (HPI)7 - wskaźnik
dobrobytu, uwzględniający oddziaływanie na
środowisko przyrodnicze. Szacowany jest na
podstawie trzech elementów: oczekiwanej długości
życia (co może obrazować jakość opieki zdrowotnej
i warunki bytowe), deklaracji mieszkańców czy są
szczęśliwi i zadowoleni ze swojego życia (wskaźnik
wyliczony na podstawie badań opinii publicznej
przeprowadzonych w każdym z krajów na próbie
około 1000 osób w wieku powyżej 15 lat) oraz śladu
ekologicznego (ecological footprint), czyli miary
zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne
6
7

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/po/
http://www.happyplanetindex.org/
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Ziemi (mierzonej w ilości gruntów niezbędnych przy
obowiązujących w danym kraju wzorcach
konsumpcji). Zapytaj uczniów, który wskaźnik
wydaje im się najlepiej odzwierciedlać jakość życia
w danym kraju i możliwości rozwoju jego
mieszkańców?
Podziel uczniów na 4 osobowe grupy i rozdaj
powielony załącznik nr 1. Możesz również rozdać
atlasy z mapą polityczną świata lub powiesić
ścienną mapę polityczną. Poproś, aby każda grupa
wypisała 3 rzeczy które zaciekawiły, zdziwiły ją
najbardziej. A następnie poproś o ich
przedstawienie, pozwól uczniom na krótką wymianę
zdań na ten temat. Zapisuj na tablicy pytania, które
się pojawiły w trakcie rozmowy. Jakie wnioski
można wyciągnąć z takiego zestawienia?
Powiedz uczniom, że laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii – Amartya Sen, ubóstwo
definiuje jako ograniczenia możliwości życiowych
dostępnych jednostce, a nie jako niski poziom
dochodów. Oznacza to, że kluczowa w walce
z ubóstwem jest rezygnacja z wyłącznie
ekonomicznej perspektywy. Kluczem do rozwoju
według Sena jest dostęp do edukacji, informacji,
wolność słowa, partycypacja społeczna (czyli udział
jak największej liczby różnych grup społecznych
w podejmowaniu decyzji) i zaangażowanie kobiet.
Pokaż uczniom mapę obrazującą Wskaźnik Rozwoju
Społecznego (w załączniku nr 2, aktualne mapy
można znaleźć na stronie http://hdr.undp.org/).
Poproś, aby uczniowie w tych samych grupach
zastanowili się i zapisali na arkuszach papieru,
dlaczego niektóre kraje są słabo rozwinięte i jakie
napotykają przeszkody w przezwyciężeniu ubóstwa.
Zasugeruj uczniom, aby dla ułatwienia przywoływali
w myślach różne kraje czy regiony świata tak, aby
wypisać jak najwięcej przyczyn. Przeznacz na
zadanie ok. 15 minut, po zakończeniu poproś grupy
o prezentację. W razie potrzeby uzupełnij
wypowiedzi uczniów. Wśród przyczyn nierównego
rozwoju krajów powinny znaleźć się: warunki
geograficzne, uwarunkowania historyczne, sytuacja
geopolityczna, brak wydajnych struktur
państwowych, dług zewnętrzny, bariery handlowe,
neokolonializm, skutki zmian klimatu, polityka
bardziej wpływowych państw i korporacji, wojny,
a także łamanie praw człowieka – zarówno
przyczyna, jak i konsekwencja biedy (m.in. zbyt
trudny dostęp do edukacji na każdym poziomie
nauczania, niedostateczna opieka medyczna,
ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia
reprodukcyjnego, niski udział kobiet
w podejmowaniu decyzji i we władzach).
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Wyjaśnij uczniom, że każdy kraj, podobnie jak każdy
człowiek, ma prawo do rozwoju. Idea ta została
zapisana w prawie międzynarodowym w roku 1986,
kiedy to ONZ proklamowała Deklarację Prawa
do Rozwoju. Pierwszy artykuł Deklaracji mówi,
że „Prawo do rozwoju jest nienaruszalnym prawem
człowieka, na podstawie którego każdy człowiek
i wszystkie narody są uprawnione do uczestnictwa,
przyczyniania się i korzystania z rozwoju
gospodarczego, społecznego, kulturalnego
i politycznego, w którym wszystkie prawa
człowieka i podstawowe wolności mogą być
w pełni zrealizowane”. Deklaracja mówi również,
że „Państwa mają obowiązek współpracować ze
sobą w interesie zapewnienia rozwoju i usunięcia
przeszkód na drodze do rozwoju. Kraje powinny
realizować swoje prawa i wypełniać swoje
obowiązki w taki sposób, aby promować nowy
międzynarodowy ład gospodarczy oparty na
suwerennej równości, wzajemnej zależności,
wzajemnych interesach i współpracy pomiędzy
wszystkimi państwami, jak również zachęcać do
przestrzegania i realizacji praw człowieka” oraz
„Konieczne są trwałe działania zmierzające do
propagowania szybszego rozwoju krajów
rozwijających się. Jako uzupełnienie wysiłków
krajów rozwijających się, niezbędna jest skuteczna
współpraca międzynarodowa dla zapewnienia tym
krajom odpowiednich środków i możliwości
realizacji ich wszechstronnego rozwoju”.
Przyjęcie takiego zapisu miało przełomowe
znaczenie dla rozumienia pomocy państw globalnej
Północy krajom globalnego Południa. Wcześniejsze
dokumenty, precyzujące prawa człowieka,
odpowiedzialność za ich realizację przekazywały
państwom. Deklaracja o Prawie do Rozwoju także
wymienia państwo jako podmiot odpowiedzialny za
realizację tego prawa, ale wskazuje na konieczność
współpracy międzynarodowej oraz zaangażowania
organizacji międzynarodowych. Dzięki temu pomoc
rozwojowa (obecnie nazywana współpracą
rozwojową) przestała być oznaką dobrej woli ze
strony bogatych państw, a stała się ich
zobowiązaniem.
Przypomnij uczniom, że Polska według Wskaźnika
Rozwoju Społecznego należy do grupy państw
najwyżej rozwiniętych i jej obowiązkiem jest
wspierać kraje mniej rozwinięte. Polska wstępując
do Unii Europejskiej przyjęła na siebie zobowiązania
dotyczące rozmiaru pomocy rozwojowej. W 2005 r.
Rada Europy podjęła decyzję o podniesieniu
poziomu pomocy rozwojowej do 0,58% dochodu
narodowego brutto (DNB) całej UE od 2010 r.,
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a od 2015 r. do poziomu 0,7% DNB (czyli poziomu
zalecanego przez ONZ). Polska i inne nowe państwa
członkowskie UE zadeklarowały zwiększenie
pomocy dla krajów rozwijających się do poziomu
0,17% DNB do 2010 r. oraz 0,33% DNB do 2015.
Niestety jak dotąd nasz kraj nie wywiązuje się ze
swoich zobowiązań, przekazując zaledwie 0,08%
DNB (w roku 2011 na pomoc przeznaczyliśmy 1,235
mld złotych tj. tyle, ile kosztuje wybudowanie 25 km
autostrady). Z tej kwoty tylko ok. 4,2% trafia do
najbardziej potrzebującego regionu czyli do Afryki
Subsaharyjskiej.
W ramach podsumowania wyświetl bardzo ciekawą
i przekonującą prezentację szwedzkiego lekarza
i statystyka Hansa Roslinga poświęconą wzrostowi
globalnej populacji oraz możliwym kierunkom
rozwoju świata. Dwunastominutowy film z polskimi
napisami dostępny jest na stronie:

http://www.ted.com/talks/lang/en/hans_rosling_on_glo
bal_population_growth.html lub
http://globalnepoludnie.pl/jestes-niebieskimpudelkiem-z-IKEI.

Na zakończenie przeprowadź ćwiczenie pt.
„Optymistyczna wizja świata”, rozwijające
kreatywność i wyobraźnię uczniów, a jednocześnie
dające nadzieję na zmniejszenie różnic w poziomie
rozwoju na świecie. Podziel uczniów na 4-5 osobowe
grupy. Poproś ich, aby wyobrazili sobie, że kiedy
w 1948 roku przyjęta została Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka, wszystkie państwa
świata podjęły z całą mocą działania na rzecz
zapewnienia wszystkim ludziom praw zapisanych
w Deklaracji. Jak dzisiaj wyglądałby świat?
Zadaniem uczniów będzie narysowania, napisanie
reportażu lub odegranie scenki (można zaaranżować
studio telewizyjne i poprosić uczniów o przygotowanie programu publicystycznego) – zadecyduj jaka
forma będzie najodpowiedniejsza dla uczniów twojej
klasy. Poproś, by uczniowie zastanowili się w jakim
kierunku rozwinęłyby się kraje, jak podzieliłyby się
zasobami, czy państwa i granice w ogóle by istniały,
jak wyglądałoby rolnictwo i obrót żywnością, jak
ludzie w tym świecie spędzają czas wolny, jak
rozwinęła się kultura i rozrywka, o czym marzą
ludzie. Poproś, by była to wizja optymistyczna ale
dość realistyczna pod względem technicznym
(zakładamy, że pod względem technologii
i wynalazków jesteśmy w podobnym miejscu jak
teraz). Uczniowie mogą wybrać pewien wycinek
optymistycznej rzeczywistości do opisania.
Ćwiczenie możesz przeprowadzić w czasie lekcji lub
zadać do przygotowania w ramach pracy domowej.
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Załącznik nr 3 DEKLARACJA O PRAWIE DO ROZWOJU
(4 GRUDNIA 1986)
tłumaczenie nieoficjalne

Artykuł 1

1. Prawo do rozwoju jest niezbywalnym prawem człowieka,
na podstawie którego każdy człowiek i wszystkie narody
mają prawo uczestniczyć w ekonomicznym, społecznym,
kulturalnym i politycznym rozwoju — w którym wszystkie
prawa człowieka i podstawowe wolności mogą być w pełni
zrealizowane — a także przyczyniać się do niego, i cieszyć
się z niego.
2. Prawo człowieka do rozwoju przyjmuje również pełną
realizację prawa narodów do samostanowienia, które —
zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Paktów
Praw Człowieka — obejmuje realizację ich niezbywalnego
prawa do pełnej suwerenności wszystkich ich skarbów
i zasobów naturalnych.

Artykuł 2

1. Człowiek jest centralnym podmiotem rozwoju i powinien
być aktywnym uczestnikiem i beneficjentem prawa do
rozwoju.
2. Wszystkie istoty ludzkie są odpowiedzialne za rozwój,
indywidualnie i zbiorowo, biorąc pod uwagę konieczność
pełnego poszanowania ich praw człowieka i podstawowych
wolności, jak również ich obowiązki wobec wspólnoty,
albowiem tylko w ten sposób można zapewnić swobodne
i całkowite spełnienie się człowieka, i dlatego też powinni
oni promować i chronić polityczny, społeczny
i gospodarczy porządek właściwy dla rozwoju.
3. Państwa mają prawo i obowiązek formułować
odpowiednią krajową politykę rozwoju, mającą na celu
stałą poprawę dobrobytu całej populacji i wszystkich osób,
na podstawie ich aktywnego, wolnego i znaczącego udziału
w rozwoju i w sprawiedliwym podziale korzyści z tego
wynikających.

Artykuł 3

1. Państwa ponoszą główną odpowiedzialność za
stworzenie krajowych i międzynarodowych warunków
sprzyjających realizacji prawa do rozwoju.
2. Realizacja prawa do rozwoju wymaga pełnego
poszanowania zasad prawa międzynarodowego
dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między
państwami — zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.
3. Państwa mają obowiązek współpracować ze sobą
w interesie zapewnienia rozwoju i usunięcia przeszkód na
drodze do rozwoju. Kraje powinny realizować swoje prawa
i wypełniać swoje obowiązki w taki sposób, aby promować
nowy międzynarodowy ład gospodarczy oparty na
suwerennej równości, wzajemnej zależności, wzajemnych
interesach i współpracy pomiędzy wszystkimi państwami,
jak również zachęcać do przestrzegania i realizacji praw
człowieka.

Artykuł 4

1. Państwa mają obowiązek podjąć odpowiednie kroki —
indywidualnie i zbiorowo — dla sformułowanie polityki
rozwoju, która ułatwi pełną realizację prawa do rozwoju.
2. Konieczne są trwałe działania zmierzające do
propagowania szybszego rozwoju krajów rozwijających się.
Jako uzupełnienie wysiłków krajów rozwijających się,
niezbędna jest skuteczna współpraca międzynarodowa dla
zapewnienia tym krajom odpowiednich środków
i możliwości realizacji ich wszechstronnego rozwoju.

Artykuł 5

Państwa podejmą zdecydowane kroki w celu
wyeliminowania masowego i jawnego łamania praw
narodów i ludzi, wynikających z apartheidu, wszelkich
form rasizmu i dyskryminacji rasowej, kolonializmu, obcej
dominacji i okupacji, agresji, zagranicznych wpływów
i zagrożeń suwerenności, jedności narodowej
i integralności terytorialnej, groźby wojny i odmowy
akceptacji podstawowych praw narodów do samostanowienia.

Artykuł 6

1. Wszystkie państwa powinny współpracować w celu
promowania, wspierania i umacniania powszechnego
poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności — bez względu na rasę, płeć, język czy
religię.
2. Wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności są
niepodzielne i współzależne, w celu promowania rozwoju
należy zwrócić jednakową uwagę i pilnie rozważyć
realizację, promowanie i ochronę praw obywatelskich,
politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych.
3. Państwa powinny podjąć kroki w celu usunięcia
przeszkód w rozwoju wynikających z nieprzestrzegania
praw obywatelskich i politycznych, jak również praw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Artykuł 7

Wszystkie państwa powinny wspierać tworzenie,
utrzymanie i umocnienie międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa — dlatego należy dołożyć wszelkich
starań w celu osiągnięcia powszechnego i całkowitego
rozbrojenia pod skuteczną kontrolą międzynarodową,
jak również w celu zapewnienia, że środki uzyskane
w ramach skutecznych dyspozycji rozbrojeniowych są
wykorzystywane do wszechstronnego rozwoju,
w szczególności krajów rozwijających się.

Artykuł 8

1. Państwa powinny zobowiązać się — na poziomie
krajowym — do wydania niezbędnych dyspozycji dla
realizacji prawa do rozwoju i zapewnić — między innymi —
równość szans dla wszystkich w dostępie do
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podstawowych źródeł, do edukacji, służby zdrowia,
żywności, mieszkania, pracy i godziwego podziału
dochodów. Skuteczne działania powinny być podjęte
w celu zapewnienia aktywnej roli kobiet w procesie
rozwoju. Odpowiednie reformy gospodarcze i społeczne
powinny być przeprowadzone w celu wyeliminowania
wszystkich niesprawiedliwości społecznych.
2. Państwa powinny zachęcać do powszechnego udziału
ludności we wszystkich dziedzinach, co jest ważnym
czynnikiem w rozwoju i pełnej realizacji wszystkich praw
człowieka.

Artykuł 9

1. Wszystkie aspekty prawa do rozwoju określone
w niniejszej Deklaracji są niepodzielne i współzależne
i każde z nich powinno być rozpatrywane w kontekście
całości.
2. Żadne z postanowień niniejszej Deklaracji nie może
być interpretowane jako sprzeczne z celami i zasadami
Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub jako przyznające
że którekolwiek państwo, grupa lub jednostka ma prawo
do prowadzenia jakiejkolwiek działalności lub podjęcia
kroków mających na celu naruszenie praw zawartych
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka.

Artykuł 10

Należy podjąć kroki w celu zapewnienia pełnej realizacji
i stopniowego umacniania prawa do rozwoju, w tym
opracowania, przyjęcia i wdrażania politycznych,
ustawodawczych i innych dyspozycji na poziomie
krajowym i międzynarodowym.

Malwina Wędzikowska
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Scenariusz 7.

Równouprawnienie a rozwój

Podstawa programowa:
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
5. Prawa człowieka. Uczeń:
2) wymienia podstawowe prawa i wolności
człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one
powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu,
antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę
przeciwstawiania się im oraz przedstawia
możliwości zaangażowania się w wybrane działania
na rzecz równości i tolerancji;
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka
w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa
dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji,
prawa humanitarne) i projektuje działania, które
mogą temu zaradzić.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
36. Prawa człowieka. Uczeń:
3) rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne
oraz ekonomiczne, społeczne i kulturalne; wskazuje,
do której generacji należą poszczególne prawa;
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna ze stolikami umożliwiającymi pracę
w grupach.

Materiały:
kartki do notatek dla każdego ucznia, przybory do
pisania, karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach,
duży arkusz papieru (A1), markery, pocięty
załącznik nr 1, załącznik nr 2, pocięty załącznik nr
3, załącznik nr 4.
Cel ogólny:
Ukazanie wpływu nierówności płci na rozwój
społeczeństw.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń wyjaśnia czym jest rozwój i jak
zmieniało się rozumienie rozwoju,
- klasyfikuje kraje korzystając ze wskaźnika rozwoju
społecznego (human development index)
i wskaźnika nierówności płci (gender inequality
index),
- wyjaśnia czym jest równouprawnienie,
- dostrzega negatywny wpływ stereotypów płci na
życie jednostek i społeczności oraz wymienia
przykłady, a także w codziennym życiu
przeciwdziała nierównościom wynikającym ze
stereotypowego podejścia do ludzi,
- wyjaśnia powiązania między sytuacją kobiet
a rozwojem kraju,
- wymienia czynniki wpływające na ubóstwo
i mniejsze szanse na rozwój kobiet w krajach
globalnego Południa i Północy,
- wymienia przykłady nierówności ze szczególnym
uwzględnieniem krajów globalnego Południa,
- definiuje „feminizację ubóstwa”,
- na przykładach wyjaśnia dlaczego
równouprawnienie jest czynnikiem przyspieszającym rozwój, w jaki sposób może poprawić
sytuację życiową innych grup społecznych,
- definiuje pojęcie „uwłasnowolnienia” kobiet,
- uzasadnia dlaczego poprawa sytuacji społecznej
kobiet i równouprawnienie zostały uznane za
kluczowe cele przez ONZ (Milenijne Cele Rozwoju),
- analizuje sposoby poprawy sytuacji kobiet
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w krajach rozwijających się,
- ma świadomość istnienia wiążących prawnie
dokumentów międzynarodowych poświęconych
równouprawnieniu kobiet,
- wymienia 3 przykłady kobiet lub organizacji
kobiecych, które pozytywnie wpłynęły i wpływają
na losy świata, są pozytywnymi przykładami tego,
że kobiety uczestniczą w podejmowaniu
najważniejszych decyzji.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpocznij od próby zdefiniowania przez
uczniów tożsamości społecznej i osobistej. Wyjaśnij,
że każda osoba jest inna i postrzega siebie w pewien
określony sposób. Poproś, aby uczniowie przez
chwilę zastanowili się i odpowiedzieli sobie sami na
pytania: kim jestem, jaka/jaki jestem, co mnie
charakteryzuje, z czym się identyfikuję. Wyjaśnij,
że tożsamość osobista to wizja samego siebie
i cechy, które określają nas samych i odróżniają nas
od innych, stanowią o tym, że jesteśmy kim jesteśmy
(cechy psychologiczne, wygląd, zainteresowania,
sposób odnoszenia się do innych, upodobania).
Tożsamość społeczna to identyfikowanie się
z pewnymi grupami np. płeć, wiek, narodowość,
poglądy polityczne, upodobania muzyczne, religia,
status zawodowy, poglądy, miejsce w rodzinie,
w grupie rówieśniczej.
Każdemu z uczniów rozdaj kartkę do notatek (A4 lub
A5) i coś do pisania. Poproś, aby każda osoba
zapisała na niej co najmniej 6 określeń definiujących
osobę w kontekście tożsamości społecznej. Poproś,
aby każdy napisał na kartce słowo „jestem”,
a następnie dopisał określenia siebie. Dla lepszego
zrozumienia zadania prowadzący może scharakteryzować analogicznie siebie lub jakąś powszechnie
znaną postać np. „Jestem nauczycielką, ekolożką,
mamą, krakowianką, kobietą, trzydziestolatką,
fanką hokeja na trawie” lub „Bronisław Komorowski
– prezydent, ojciec, mężczyzna, polityk,
sześćdziesięciolatek, myśliwy, Polak, mąż”.
Następnie poproś, aby uczniowie uszeregowali
(dopisując cyferki przy odpowiednim wierszu)
charakteryzujące te osoby słowa od
najistotniejszych, mających największy wpływ na
życie danej osoby, do tych, które nie są tak istotne
dla określenia siebie. Gdy wszyscy skończą poproś,
by uczniowie powiedzieli czy na ich kartkach
znalazło się określenie płci (kobieta/mężczyzna,
dziewczyna/chłopak) i jak bardzo cecha ta ich
określa (na którym uplasowała się miejscu). Zwróć
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uwagę uczniów, że płeć jest jedną z tych cech, które
mają duży wpływ na nas, a jednocześnie jest ona od
nas niezależna.
Następnie poproś, aby uczniowie odwrócili kartki na
drugą stronę i podzielili je pisakiem na 3 części
i oznaczyli cyframi 1-3. Zadaniem uczniów będzie
indywidualne wpisanie 2-3 sytuacji opowiadających
poniższym punktom:
1. rzeczy, które możesz robić (zachowywać się
w pewien sposób) dzięki temu, że jesteś
dziewczyną/chłopakiem
2. rzeczy, które musisz robić (zachowywać się
w pewien sposób) dlatego, że jesteś
dziewczyną/chłopakiem
3. rzeczy, które chciałbyś/chciałabyś robić,
ale nie robisz, bo nie jesteś dziewczyną/chłopakiem
Być może opór uczniów wzbudzi forma zdania
sugerująca, że płeć narzuca pewne zachowania.
Jeśli tak będzie, oznacza to, że uczniowie są
świadomi swoich praw i należy się z tego cieszyć.
Uprzedź uczniów, że jeśli nie będą chcieli, nie
muszą dzielić się przemyśleniami z tego ćwiczenia
i mogą zachować je dla siebie. Przeznacz na pracę
ok. 10 minut. Następnie poproś chętnych uczniów
o to, by powiedzieli jakie szanse i możliwości daje im
ich płeć, a co utrudnia lub uniemożliwia i na co
skazuje urodzenie się dziewczynką lub chłopcem.
Zwróć uwagę, by w miarę możliwości zachować
równowagę w wypowiedziach dziewcząt i chłopców.
Przedyskutujcie z czego wynikają wypisane przez
uczniów ograniczenia, czy w innych krajach byłyby
one podobne. Czy możliwości i ograniczenia
związane z płcią np. w Szwecji, Brazylii, Kenii,
Indiach, Kanadzie są podobne do tych, które mamy
w Polsce. W jaki sposób uczniowie mogą wyzwolić
się od ograniczeń związanych z płcią? Co jest do
tego potrzebne?
Przedstaw temat lekcji i poproś o wspólne
zdefiniowanie równouprawnienia (równość wobec
prawa, korzystanie z jednakowych praw). Zadbaj
o to, aby uczniowie dobrze zrozumieli pojęcie
równości płci. Nie chodzi o to, by wszyscy byli
jednakowi i w taki sam sposób się zachowywali,
ale by mieli równy dostęp do praw, możliwości,
zasobów, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.
„Równość płci to wolność jednostki do rozwijania
własnych zdolności, podejmowania decyzji bez
ograniczeń narzucanych przez role płci. Równość
zakłada równe korzystanie przez kobietę
i mężczyznę ze społecznie cenionych dóbr, praw,
możliwości, zasobów i nagród. Celem równości nie
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jest doprowadzenie do tego, aby kobiety i mężczyźni
byli tacy sami, lecz aby ich możliwości i szanse
życiowe były równe. Cel ten, z uwagi na przeszłość
i tradycyjnie dyskryminujące praktyki społeczne
w większej części świata, wymaga często
określonych strategii zorientowanych na prawa
kobiet, by osiągnięcie równości płci było
rzeczywiście możliwe.”8
Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy i poproś,
aby postarali się wypisać na karteczkach samoprzylepnych jak najwięcej przykładów dyskryminacji
kobiet i dziewcząt w krajach globalnego Południa.
W razie potrzeby możesz rozdać teksty pomocnicze
z załącznika nr 1 lub kierunkować myślenie
uczniów za pomocą pytań pomocniczych (np. w jaki
sposób płeć ma wpływ na spędzanie czasu wolnego,
na podział pracy w domu, dostęp do edukacji, do
służby zdrowia, do zawodów i pracy w ogóle,
decyzyjność w rodzinie, w społeczności lokalnej,
udział we władzach, dostęp do kultury, dostęp do
środków finansowych itd.).
Po zakończeniu pracy grup, rozłóż na podłodze duży
arkusz papieru z narysowanym wcześniej drzewem
(z rozbudowaną koroną i systemem korzeniowym tej
samej wielkości). W korzeniach napisz słowo
„przyczyny”, a w koronie „skutki”. Poproś, by
uczniowie zastanowili się, czy wypisane przez nich
przykłady należą tylko do „skutków”, czy są w nich
także „przyczyny” nierówności. Poproś przedstawicieli grup o przyklejenie karteczek w odpowiednim miejscu drzewa. Następnie poproś grupy,
by na dodatkowych karteczkach wypisały więcej
przyczyn gorszej sytuacji kobiet i uzupełniły drzewo
przyklejając karteczki w korzeniach.
Po zakończeniu omówcie pracę i odłóżcie ją
(będzie potrzebna w późniejszym etapie zajęć).
Następnie rozdaj grupom załącznik nr 2
przedstawiający zestawienie informacji na temat
wybranych krajów w oparciu o wskaźnik rozwoju
społecznego (human development index) i wskaźnik
nierówności płci (gender inequality index).
Poproś o zapoznanie się z tabelami oraz
odnalezienie powiązań między sytuacją kobiet
a rozwojem kraju. Poproś przedstawicieli grup
o omówienie wniosków.
Podsumuj pracę grup, wyjaśniając, iż sytuacja
kobiet w większości krajów globalnego Południa jest
statystycznie znacząco gorsza od sytuacji mężczyzn,
co jest wynikiem wielu aspektów ubóstwa. Oprócz
sytuacji finansowej kobiet (żyjących samodzielnie,
jaki i w związkach) są to również: konieczność
8

sprawowania opieki nad dziećmi i osobami
starszymi, obciążenia związane z pozyskiwaniem
wody i opału, niewystarczająca opieka zdrowotna,
utrudnienia w dostępie do edukacji, trudności
w dziedziczeniu, nierówność na rynku pracy
(zarówno dostęp do pracy jak i nierówność
zarobków), trudności w dostępie do zasobów
(np. do ziemi) i finansów (kredyty), utrudnienia
w dostępie do sprawowania władzy i generalnie
brak perspektyw rozwoju. Wyjaśnij uczniom,
że choć ubóstwo jest problemem całych rodzin,
to ze względu na tradycyjny podział prac i poczucie
odpowiedzialności za rodzinę, to kobiety znacznie
bardziej obciążone są jego skutkami. Wyjaśnij,
że problem ten nazywa się „feminizacją ubóstwa”.
Rozłóż ponownie arkusz z drzewem. Zapytaj
uczniów czy teraz, gdy zdobyli dodatkową wiedzę,
wydaje im się, że niektóre ze skutków nierównego
traktowania kobiet są zarazem ich przyczyną.
Obróć rysunek do góry korzeniami. Poproś
o podanie przykładów takiej wzajemnej zależności
(np. edukacja a zdrowie, edukacja a praca, edukacja
a decyzyjność, zdrowie a dzietność itd.). Zapytaj
uczniów jak można przerwać ten zaklęty krąg
nierówności i ubóstwa kobiet. Rozdaj grupom (tym
samym, co wcześniej) karteczki samoprzylepne
w innym kolorze i poproś o zapisanie rozwiązań,
a następnie przyklejenie na arkusz z drzewem.
Kolejnym zadaniem będzie połączenie strzałkami
zaproponowanych rozwiązań z tymi problemami,
które pomogą one rozwiązać (np. zapewnienie
wszystkim edukacji na poziomie podstawowym
i średnim, spowoduje że…). Od jednego rozwiązania
może wychodzić wiele strzałek. Dla ułatwienia
możesz rozdać grupom informacje z załącznika
nr 3. Na podsumowanie ćwiczenia poproś uczniów
o to, by znaleźli co najmniej 5 przykładów tego,
w jaki sposób równouprawnienie przyspiesza rozwój
krajów i w jaki sposób może poprawić sytuację
życiową innych grup społecznych.
„Kobiety, które mogą korzystać ze swoich praw,
są lepiej wykształcone, zdrowsze i mają większe
szanse na rynku pracy oraz lepszy dostęp do
zasobów. Ponadto skutki poprawy sytuacji kobiet
będą widoczne w następnych pokoleniach.
Na przykład im lepiej wykształcona jest kobieta,
tym mniej ma dzieci. Jej dzieci są zdrowsze i lepiej
odżywione. Wykształcona kobieta najprawdopodobniej zapewni dzieciom dobrą edukację,
co pomoże w pokonaniu międzypokoleniowego
problemu ubóstwa. Zaangażowanie kobiet
w gospodarkę przynosi poprawę sytuacji finansowej

Gender in Practice – An operational kit for SDC and its Partners,
Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy, za: Miniprzewodnik
po współpracy rozwojowej z perspektywy praw kobiet, Koalicja KARAT 2009
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ich rodzin, ponieważ kobiety inwestują większość
swoich dochodów w swoje gospodarstwo domowe.”9
Wyjaśnij, że społeczność międzynarodowa już dawno
doszła do podobnych wniosków i dlatego od lat 70.
kwestie nierówności płci są istotnym elementem
w dokumentach prawa międzynarodowego.
Najważniejszym z nich jest „Konwencja w sprawie
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet”,
podpisana w 1979 roku. Stanowi ona
międzynarodową normę prawną dotyczącą praw
kobiet. Zakazuje jakiegokolwiek różnicowania,
wykluczania lub ograniczania ze względu na płeć,
które umniejszają lub unieważniają prawa człowieka
i podstawowe wolności kobiet. Daje możliwość
wprowadzania tzw. dyskryminacji pozytywnej,
tzn. zastosowania tymczasowych środków
specjalnych mających na celu przyspieszenie
faktycznej równości kobiet i mężczyzn. Jednym
z ważniejszych założeń Konwencji jest stwierdzenie,
iż obowiązki państwa w zakresie likwidacji
dyskryminacji kobiet dotyczą nie tylko sfery
publicznej, lecz również prywatnej.10 Od 1999 r.
ponad 100 państw ratyfikowało także dodatkowy
protokół, który pozwala indywidualnym ofiarom
pogwałcenia zapisów konwencji składać skargi
do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.
Ważnym dokumentem uznającym wagę kwestii
równości płci są Milenijne Cele Rozwoju11, czyli
zestaw ośmiu najpilniejszych celów, a zarazem
zobowiązań społeczności międzynarodowej,
uchwalonych w 2000 roku podczas Szczytu
Milenijnego Narodów Zjednoczonych przez
przedstawicieli 189 narodów. Zobowiązano się
wówczas do zwalczania ubóstwa, głodu, chorób,
analfabetyzmu, degradacji środowiska naturalnego.
Cel trzeci mówi o promowaniu równości płci
i uwłasnowolnieniu kobiet, kładąc szczególny nacisk
na wyeliminowanie nierównego dostępu do
wszystkich szczebli edukacji do 2015 roku,
likwidację bezrobocia wśród kobiet oraz zwiększenie
ich reprezentacji w parlamentach. Istnieje
powszechna zgoda co do tego, że równouprawnienie
płci jest elementem kluczowym w procesie realizacji
tych celów. "Deklaracja Milenijna zaznacza
wyraźnie, że w naszym dążeniu do realizacji tych
zamierzeń równość płci nie jest li tylko celem
samym w sobie; jest ona również podstawowym
warunkiem osiągnięcia wszystkich pozostałych
celów." - stwierdził były Sekretarz Generalny ONZ,
Kofi Annan.12

Gender mainstreaming we współpracy rozwojowej. Praktyczny podręcznik,
lipiec 2010, http://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/01/e__arch_
Dokumenty-Ewa_Projekt-wystawowy_data-gathering-tours_DTG_Milla-O-Slulivan_
Gender-Mainstreaming-in-Development-Cooperation-Practical-Manual.pdf
10
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/instrumenty_mn.php
11
http://www.un.org.pl/rozwoj
12
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/empowering.php
9
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Ważnym pojęciem jest uwłasnowolnienie kobiet
(ang. empowerment women), czyli doprowadzenie
do sytuacji, gdy kobiety będą sprawowały pełną
kontrolę nad swoim życiem, będą mogły rozwijać się
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, będą świadome
własnych (równych mężczyznom) praw i będą miały
siłę, by je egzekwować i z nich korzystać. „Na całym
świecie uznaje się, że uwłasnowolnienie kobiet jest
najefektywniejszym narzędziem rozwoju
i ograniczania ubóstwa oraz, że pomaga pokonywać
przeszkody, które zostały do pokonania",
powiedziała Rachel Mayanja, specjalny Doradca
Sekretarza Generalnego ds. Równości Płci
i Podnoszenia Statusu Kobiet.13

Praca domowa
W ramach zadania domowego poproś uczniów,
by przygotowali (indywidualnie lub w zespołach)
w formie plakatów, prezentacji lub strony
internetowej, prezentacje na temat wybranych przez
siebie lub wylosowanych z listy przedstawicielek
krajów globalnego Południa, które pozytywnie
wpłynęły i wpływają na losy swojej społeczności
lub kraju, osiągnęły sukces w dziedzinie, którą się
zajmują, albo organizacji kobiecych z tych krajów
(propozycje w załączniku nr 4). Zadanie to jest
niezwykle istotne ponieważ pokazuje, że pomimo
nierówności działanie kobiet ma sens i odnoszą
sukcesy. Przed zajęciami poproś nauczycieli języków
obcych i informatyki o zadeklarowanie pomocy przy
realizacji zadania i poinformuj o tym uczniów.
Z pewnością łatwiej będzie uzyskać ciekawe
informacje na angielsko-, francusko- lub
hiszpańskojęzycznych stronach internetowych.
Wyznacz termin prezentacji prac.

13

http://www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/konferencja.php
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Załącznik nr 1 –

PRZYKŁADY DYSKRYMINACJI
Średnia światowa liczba kobiet w parlamentach
oscyluje wokół 18-19%, na stanowiskach
ministerialnych zasiada 18% kobiet, jeszcze
mniej jest kobiet-szefowych rządu: 11 w 192
krajach i prezydentek: tylko 7 kobiet na 150
wybranych.
Nieobecność kobiet podczas procesów
pokojowych sprawia, że kwestie kobiet są
pomijane przy wypracowywaniu porozumień.
Od 1992 roku kobiety stanowiły tylko 7,1%
wśród oficjalnych delegacji negocjacyjnych i były
sygnatariuszkami jedynie 2,1% umów
pokojowych.
W krajach uprzemysłowionych kobiety otrzymują
77% stawki płaconej mężczyznom; w krajach
rozwijających się 73%.
Na obszarach Afryki Subsaharyjskiej występują
ponad czterokrotnie większe prawdopodobieństwo, że HIV/AIDS zarażona zostanie
kobieta niż mężczyzna.
ONZ szacuje, że proceder handlu kobietami
i dziewczętami dotyczy co roku około 2 mln
kobiet na całym świecie.
Spośród 876 mln mieszkańców Ziemi, którzy nie
potrafią ani czytać ani pisać, aż 2/3 stanowią
kobiety.
Spośród 113 mln dzieci w wieku szkolnym, które
nie uczęszczają do szkół, około 60% stanowią
dziewczęta.
Liczba dziewcząt kończących edukację na
szczeblu podstawowym w dalszym ciągu
pozostaje niższa niż liczba chłopców. Dziewczęta
w wieku 18 lat mają za sobą przeciętnie o 4,4
lata nauki mniej niż chłopcy w ich wieku.

Szacuje się, że 150 tys. kobiet i 1,6 mln dzieci
umiera co roku w ciągu 48 godzin po porodzie.
W 20 krajach, w których nierówność płci jest
najwyższa, śmiertelność matek wynosi średnio
około 327 zgonów na 100 tys. żywych urodzeń
(średnia światowa 157 zgonów matek na 1000
urodzeń).
W 20 krajach, w których nierówność płci jest
najwyższa, 95 na 1000 dziewcząt w wieku 15-19
staje się matkami (średnia światowa: 49 na 1000
dziewcząt).
W 20 krajach, w których nierówność płci jest
najwyższa, antykoncepcję stosuje tylko 46,4%
kobiet w wieku reprodukcyjnym (15-49 lat)
żyjących w związkach.
Nierówność płci i rozpowszechnienie
antykoncepcji są ściśle ze sobą powiązane.
Tam, gdzie kobiety mają wyższy status
społeczny, np. w Japonii, Holandii czy Norwegii,
większość par stosuje jakieś formy antykoncepcji. Tam zaś, gdzie nierówność płci jest
wysoka, np. w Mali, Mauretanii i Sierra Leone,
antykoncepcję stosuje mniej niż 10% par.
Wykształcenie kobiet ma ogromny wpływ na
dzietność. Badania wykazują, że kobiety, które
nigdy nie chodziły do szkoły mają średnio 4,5
dziecka. Te, które chodziły choćby kilka lat do
podstawówki rodzą średnio 3 dzieci.
Zaś te, które przez rok lub dwa chodziły do
gimnazjum mają już tylko średnio 1,9 dziecka.
[Źródło: Human Development Report 2011. Sustainability
and Equity: A Better Future for All, wyd. UNDP,
Nowy Jork 2011,
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_
Complete.pdf]

Szacuje się, że co roku przynajmniej pół miliona
kobiet na świecie umiera podczas ciąży lub
porodu.
Szacuje się, że 70% kobiet choć raz
w ciągu swojego życia pada ofiarą przemocy.
Szacuje się, że 48 mln kobiet rodzi bez
wykwalifikowanej pomocy (lekarz, położna),
a 2 mln rodzi w samotności.
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Oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających naukę

Średnia liczba lat edukacji

Oczekiwana długość życia

Współczynnik dzietności

Porody z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego

Przedporodowa opieka medyczna

Wskaźnik rozpowszechnienia antykoncepcji

Wskaźnik uczestnictwa w rynku pracy

Wskaźnik uczestnictwa w rynku pracy

Osoby z co najmniej średnim wykształceniem

Osoby z co najmniej średnim wykształceniem

Udział kobiet we władzach krajowych

Współczynnik dzietności wśród młodzieży

Śmiertelność matek

GII - wartość wskaźnika

GII - miejsce w rankingu

HDI - miejsce w rankingu

47,557

17,3

12,6

81,1

2,0

-

-

88,0

71,0

63,0

99,1

99,3

39,6

9,0

7

0,075

6

1

Norwegia

36,402

16,8

11,6

80,7

1,8

100,0

-

69,0

72,9

59,5

89,2

86,3

37,8

5,1

9

0,052

2

3

Holandia

43,017

16,0

12,4

78,5

2,1

99,0

-

73,0

71,9

58,4

94,5

95,3

16,8

41,2

24

0,299

47

4

USA

35,837

15,7

11,7

81,4

1,9

-

-

-

69,2

60,6

87,1

87,9

45,0

6,0

5

0,049

1

10

Szwecja

59,993

13,3

9,3

76,5

1,7

99,0

97,0

28,0

92,1

41,9

77,3

76,9

22,5

26,7

10

0,234

38

30

ZEA*

107,721

12,0

7,3

78,4

2,2

99,0

-

43,0

93,0

49,9

54,7

62,1

0,0

16,2

8

0,549

111

37

Katar

17,451

15,3

10,0

76,1

1,4

100,0

-

49,0

61,9

46,2

83,9

79,7

17,9

14,8

6

0,164

25

39

Polska

10,162

13,8

7,2

73,5

1,8

97,0

97,0

81,0

81,9

60,1

46,3

48,8

9,6

75,6

58

0,449

80

84

Brazylia

3,468

10,3

4,4

65,4

2,5

53,0

75,0

54,0

81,1

32,8

50,4

26,6

10,7

86,3

230

0,617

129

134

Indie

1,584

10,5

7,1

64,2

4,0

57,0

90,0

24,0

75,2

73,8

83,1

33,9

8,3

71,1

35

0,598

122

135

Ghana

1,254

7,9

6,5

49,0

6,3

47,0

94,0

41,0

79,2

59,5

44,2

25,7

14,0

146,8

470

0,627

131

164

Zambia

1,133

11,1

3,3

55,4

5,3

52,0

96,0

36,0

85,1

86,7

8,0

7,4

50,9

38,7

540

0,453

82

166

Rwanda

641

4,9

1,4

54,7

6,9

33,0

46,0

11,0

87,5

38,9

7,6

2,5

13,1

207,1

820

0,724

144

186

Niger

*Zjednoczone Emiraty Arabskie
Śmiertelność matek: stosunek liczby zgonów matek do liczby żywych urodzeń w danym roku, w przeliczeniu na 100 tys. żywych urodzeń.
Współczynnik dzietności wśród młodzieży: liczba urodzeń wśród kobiet w wieku 15-19 w przeliczeniu na 1000 kobiet w tym wieku.
Udział we władzach krajowych: procent miejsc, które zajmują kobiety w parlamentach.
Osoby z co najmniej średnim wykształceniem: odsetek ludności w wieku 25 i starszych, które osiągnęły średnie wykształcenie.
Wskaźnik uczestnictwa w rynku pracy: udział procentowy ludności w wieku produkcyjnym, która angażuje się w rynek pracy przez pracę lub aktywne jej poszukiwanie.
Wskaźnik rozpowszechnienia antykoncepcji: odsetek kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), które korzystają (lub których partnerzy używają) jakiejkolwiek formy antykoncepcji.
Przedporodowa opieka medyczna: odsetek kobiet, które co najmniej raz w czasie ciąży korzystały z wykwalifikowanej opieki zdrowotnej w związku z ciążą, jako procent żywych urodzeń.
Porody z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego: odsetek porodów z udziałem lekarzy, pielęgniarek lub położnych przeszkolonych do opieki nad ciężarnymi i noworodkami podczas porodu.
Współczynnik dzietności: współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci, przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym, przy założeniu zachowania obecnego wskaźnika dla kobiet w danym wieku.
Oczekiwana długość życia: szacowana długość życia noworodka przy założeniu, że przez całe jego życie niezmienne zostaną dominujące wzorce umieralności dla danego wieku.
Średnia liczba lat edukacji pobieranej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych.
Oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia przy założeniu, że przez całe jego życie niezmienne zostaną dominujące wzorce skolaryzacji.
Dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty (PPP $).
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Dochód narodowy per capita w USD,

WSKAŹNIKI HDI I GII (2011)

liczony według parytetu nabywczego waluty (PPP $)

Załącznik nr 2 -

„Arabia Saudyjska to jedyny kraj świata, który
konsekwentnie zabrania kobietom udziału
w międzynarodowych zawodach. Stadiony i hale
sportowe przeznaczone są wyłącznie dla mężczyzn,
a kobietom nie wolno nawet im kibicować,
co wynika z obowiązującej w królestwie segregacji
płci. W państwowych szkołach dziewczynki nie mają
zajęć WF-u, w prywatnych są takie lekcje, ale zdarza
się, że szkoły są za to zamykane. (…) Prawo do
uprawiania sportu nie jest jedynym niespełnionym
do dzisiaj marzeniem Saudyjek. Mieszkanki
królestwa Saudów nie mają prawa głosu, nie wolno
im podróżować, studiować, wychodzić za mąż,
a nawet poddać się operacji bez zgody męskiego
opiekuna.”
[Źródło: Marta Urzędowska, Saudyjki jednak nie powalczą
o olimpijskie medale [w:] Gazeta Wyborcza z dn.
12.07.2012]

Fatalnym w skutki przykładem, który unaocznia jak
nierówność płci pogłębia ubóstwo kobiet, jest
problem dostępu do wody pitnej. Wiąże się on
z koniecznością poświęcania dużej ilości czasu
i wysiłku każdego dnia na jej zdobycie. Prace te
w szczególności dotyczą ubogich kobiet oraz
dziewcząt. Również one są najbardziej narażone na
negatywne skutki braku wody.
„Według danych UNICEF około 2,5 mld ludzi
w krajach rozwijających się cierpi na brak
zmodernizowanych urządzeń sanitarnych.
Ponad 780 mln ludzi, głównie w Azji i Afryce
Subsaharyjskiej, nadal korzysta z niepewnych
źródeł wody pitnej. Brak dostępu do czystej wody
i urządzeń sanitarnych, w połączeniu z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny, każdego
dnia zabija tysiące dzieci. Zazwyczaj jest to
przyczyną biegunki i innych chorób, którym można
łatwo zapobiec. Dzieci, a szczególnie dziewczęta,
z powodu braku dostępu do czystej wody często
opuszczają szkołę. Niestety większość szkół nie ma
przyzwoitych i zapewniających dziewczynkom
intymność toalet, co również jest przyczyną
porzucania nauki.”
[Źródło:
http://www.unicef.pl/projekty/aktualnosci/2012/22marca-to-swiatowy-dzien-wody_443]

Robert Cyglicki
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Załącznik nr 3 -

ROZWÓJ KOBIET A WYCHODZENIE Z BIEDY
Bangladesz: Edukacja dziewcząt
W 1991 roku poziom wykształcenia kobiet
w Bangladeszu był jednym z najniższych na świecie;
80% z nich nie umiało czytać i pisać. Pozbawione
wiedzy na temat opieki medycznej, planowania
rodziny i potrzeb żywieniowych, kobiety
pozostawały w całkowitej zależności od mężczyzn.
Na początku lat 90. Bank Światowy i rząd
Bangladeszu rozpoczęły realizację Projektu
Wsparcia dla Ponadpodstawowej Edukacji
Dziewcząt (Female Secondary School Assistance
Project), mającego na celu zapewnienie
dziewczętom w wieku szkolnym dostępu do
edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów
wiejskich. W rezultacie zdecydowanie wzrosła liczba
dziewcząt kontynuujących naukę w klasach 6-10,
co udało się osiągnąć poprzez system zachęt
finansowych wypłacanych zarówno rodzinom
tych dziewcząt, jak i szkołom, które wzięły udział
w projekcie. Uczące się dziewczęta, szczególnie
te pochodzące z biednych obszarów wiejskich,
otrzymują niewielkie stypendium, które obniża
ponoszone przez rodzinę koszty ich edukacji.
Wysokość funduszy przeznaczanych dla szkół
biorących udział w programie jest zależna od liczby
przyjętych do nich dziewcząt. Na obszarach
objętych projektem liczba dziewcząt przyjmowanych
do szkół zwiększyła się do ponad 1 miliona w 2001
roku w porównaniu z 462 000 w 1994 roku. Na tych
samych obszarach liczba dziewcząt zawierających
związki małżeńskie w młodym wieku zmniejszyła się
w latach 1992 - 1995 do 14% z 19% w grupie
wiekowej 13 - 15 lat i do 64% z 72% w grupie 16 19 lat.
Korzyści płynące z edukacji dziewcząt to nie tylko
zwiększenie szans jednostki na lepsze życie, ale
również pozytywne zmiany w całym społeczeństwie.
Wykształcenie kobiet pozwoliło częściowo rozwiązać
takie problemy jak wysoki wskaźnik urodzeń,
niewłaściwa opieka medyczna i wysoka śmiertelność
noworodków. Ten projekt to wsparcie dla rządu
Bangladeszu w jego staraniach o umożliwienie
dziewczętom z biednych obszarów wiejskich
poprawy jakości własnego życia, a co za tym idzie podniesienia dobrobytu całego kraju.
[Źródło: 2002 Grupa Banku Światowego za:
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/empowe
ring.php]
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Zbieranie deszczówki:
Uwłasnowolnienie kobiet w Kenii
Kobiety z plemienia Masajów przyłączyły się do
pionierskiej akcji przeciwdziałania skutkom suszy,
dzięki której mają nadzieję oszczędzić czas
marnowany do tej pory na długie poszukiwania
czystej wody pitnej. Projekt ma na celu zbieranie
deszczówki przy wykorzystaniu specjalnych
kontenerów oraz wykopanych w ziemi minizbiorników, dzięki czemu kobiety nie będą już
musiały wędrować kilometrami w poszukiwaniu
czystej wody. Będą miały jej zapas w pobliżu domu.
Projekt jest częścią szerszej inicjatywy
o charakterze międzynarodowym, sponsorowanej
przez rząd Szwecji. Projekt realizowany jest przez
organizację EarthCare Africa działającą w imieniu
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska
(UNEP). Przygotowywane są podobne projekty dla
Nepalu, Indii, Bhutanu i Tonga.
Dotychczas zainstalowano w Kenii w trzech
miejscach zbiorniki mogące pomieścić 520 000
litrów wody deszczowej. Zakłada się,
że w następstwie tej inicjatywy, dzięki nawodnieniu
gleby w pobliżu zbiorników, co stworzy idealne
warunki dla upraw, kobiety będą mogły zakładać
przydomowe warzywniki.
[Źródło:
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/empowe
ring.php]

Udział kobiet w podejmowaniu decyzji
Nierówność płci ma odzwierciedlenie w niskim
udziale kobiet we władzach krajowych
i samorządowych, a to z kolei ma konsekwencje np.
dla ochrony środowiska naturalnego gdyż kobiety
wykazują większą troskę o środowisko naturalne
i wspierają politykę prośrodowiskową. Na podstawie
badań w 25 krajach rozwiniętych i 65 krajach
rozwijających się stwierdzono, że w krajach,
w których reprezentacja kobiet w parlamentach
jest wyższa jest bardziej prawdopodobne,
że: ustanowione zostaną nowe obszary chronione.
Na podstawie analizy danych ze 130 krajów wynika,
że w krajach, w których reprezentacja kobiet
w parlamentach jest wyższa, jest bardziej
prawdopodobne, że ratyfikowane zostaną
międzynarodowe traktaty dotyczące ochrony
środowiska.
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Załącznik nr 4 –

LISTA KOBIET I ORGANIZACJI KOBIECYCH
Organizacje kobiece:
Matki z Plaza de Mayo
Kobiety w Czerni
Kobiety w Bieli
Ruch Chipko
Znaczące i ciekawe postaci kobiet
z globalnego Południa:
Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino prezydent Filipin
Michelle Bachelet Jeria prezydent Chile
Shrimati Pratibha Devisingh Patil prezydent Indii
Dilma Vana Rousseff prezydent Brazylia
Ellen Johnson-Sirleaf laureatka Pokojowej Nagrody Nobla,
prezydent Liberii
Leymah Roberta Gbowee afrykańska działaczka społeczna z Liberii
Wangari Muta Maathai kenijska działaczka feministyczna i ekologiczna,
laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
Szirin Ebadi prawniczka irańska, działaczka na rzecz praw
człowieka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
Aung San Suu Kyi birmańska opozycjonistka i działaczka polityczna,
laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
Bessie Head pisaraka z Botswany
Véronique Tadjo pisarka, poetka z Wybrzeża Kości Słoniowej
Nawal El Saadawi egipska pisarka feministyczna i psychiatra
Amma Darko pisarka z Ghany
Efua Sutherland dramaturg i pisarka dla dzieci z Ghany
Micere Githae Mugo pisarka z Kenii
Margaret Ogola kenijska lekarz-pediatra i pisarka
Immaculée Ilibagiza rwandyjska pisarka
Paulina Chiziane pisarka z Mozambiku
Ama Ata Aidoo ghanijska pisarka
Mariem Hassan pieśniarka z Sahary Zachodniej

Angélica Gorodischer pisarka science fiction z Argentyny
Ritu Menon indyjska pisarka i badaczka
Mariella Sala peruwiańska pisarka
Khadja Nin burundyjska wokalistka i muzyk
Cesária Évora piosenkarka z Republiki Zielonego Przylądka
Barabara Kanam muzyk z DR Konga
Blessing Okagbare nigeryjska lekkoatletka
Tirunesh Dibaba biegaczka etiopska
Aishwarya Rai aktorka z Indii
Arundhati Roy pisarka z Indii
Navanethem Pillay prawniczka południowoafrykańska,
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych
ds. Praw Człowieka
Annabel Okereke aktorka nigeryjska
Vivien Stefan piosenkarka z Lagos
Keko Keko gwiazda hip hopu z Ugandy
Irene Zubaida Khan działaczka społeczna z Bangladeszu, sekretarz
generalna Amnesty International
Daphne Willibard i Frieda Haindaka członkinie zespołu Gal Level z Namibii

Dla zainteresowanych
Raport Grupy Zadaniowej ds. Edukacji i Równości
Płci Projektu Milenijnego określił siedem
strategicznych kwestii niezbędnych do realizacji
celu równości płci. Przedstawiają one siedem
konkretnych polityk, które mogą być z łatwością
zastosowane w nadchodzącej dekadzie.
1. Należy zwiększyć dostęp dziewcząt do edukacji
podstawowej i średniej. Wykształcenie stanowi klucz
do usunięcia większości przeszkód, z którymi
zmagają się dziewczęta i kobiety - począwszy od
przymuszania do wczesnego zamążpójścia,
po ryzyko zakażenia HIV/AIDS i innymi chorobami.
2. Należy zagwarantować ochronę zdrowia oraz
praw reprodukcyjnych. Jak możemy osiągnąć
prawdziwą równość, kiedy co roku w wyniku
powikłań związanych z ciążą, którym można
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całkowicie zapobiec, umiera pół miliona kobiet?
3. Należy inwestować w infrastrukturę.
Jakie perspektywy mają dziewczęta i kobiety,
jeśli muszą spędzać połowę każdego dnia na
gromadzeniu wody, opału i innych środków
potrzebnych ich rodzinom?
4. Należy zagwarantować kobietom i dziewczętom
prawa do własności i dziedziczenia. Jak kobiety
mogą wydostać się z ubóstwa jeśli nie mają dostępu
do ziemi i dóbr? I w jaki sposób, bez takiego
zabezpieczenia, mogą chronić się przed HIV/AIDS?
5. Należy eliminować nierówności płci
w zatrudnianiu. Praca jest najlepszą ochroną dla
kobiet, by nie stały się one ofiarami handlu
kobietami.
6. Należy zwiększyć liczbę kobiet zasiadających
w parlamentach i samorządach lokalnych. Równość
szans w polityce jest nie tylko prawem człowieka,
ale także warunkiem dobrych rządów.
7. Należy podwoić działania na rzecz walki
z przemocą wobec dziewcząt i kobiet. Oznacza to,
na przykład, podkreślenie, że przemoc wobec kobiet
i dziewcząt nie będzie tolerowana i że nie ma dla
niej żadnego usprawiedliwienia.

PRZEMÓWIENIE KOFFIEGO ANNANA
NA OTWARCIU SESJI KOMISJI DS. STATUSU
KOBIET (Nowy Jork, 28 lutego 2005 r.)
Przyjaciele,
Mam nadzieję, że odnawiając zobowiązanie pełnej
realizacji postanowień Pekińskiej Platformy
Działania, przyjmiecie te siedem priorytetów jako
wskazówki, które pomogą wam sformułować
programy krajowe. Przede wszystkim pragnę
wezwać całą społeczność międzynarodową, by
pamiętała o tym, że promowanie równości płci nie
jest jedynie zadaniem dla kobiet - odpowiedzialność
za postęp w tej dziedzinie spoczywa na nas
wszystkich. Sześćdziesiąt lat minęło od czasu, gdy
założyciele Organizacji Narodów Zjednoczonych
zapisali równe prawa dla kobiet i mężczyzn na
pierwszej stronie naszej Karty. Od tego czasu
kolejne doświadczenia pokazały, że nie ma
skuteczniejszego narzędzia rozwoju niż
uwłasnowolnienie kobiet. Nie ma innej polityki,
która by bardziej podnosiła produktywność
gospodarczą oraz skuteczniej zmniejszała
śmiertelność niemowląt i matek. Żadna inna
polityka nie poprawi skuteczniej sytuacji
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żywnościowej świata i nie będzie lepiej promować
zdrowia, w tym profilaktyki HIV/AIDS. Żadna inna
polityka nie zwiększy szans na kształcenie
przyszłego pokolenia. Zaryzykowałbym również
stwierdzenie, że nie ma ważniejszej polityki
umożliwiającej zapobieganie konfliktom i osiąganie
pojednania. Poza rzeczywistymi korzyściami
wynikającymi z zaangażowania na rzecz kobiet,
najważniejsze jest to, że same kobiety mają prawo
do życia w godności i wolności od niedostatku
i strachu.

Literatura:
Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór
tekstów, red. Nalini Viasvanathan, Lynn Duggan,
Nan Wiegersma, Laurie Nisonoff, wyd. PAH,
Warszawa 2012
Strona Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie,
Równe prawa dla kobiet i mężczyzn,
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/

Strona Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie,
Kobiety, rozwój i pokój,

http://www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/

Gender mainstreaming we współpracy
rozwojowej. Praktyczny podręcznik,
Centrum ProEquality, 2010,

http://www.karat.org/wpcontent/uploads/2012/01/e__arch_DokumentyEwa_Projekt-wystawowy_data-gatheringtours_DTG_Milla-O-Slulivan_GenderMainstreaming-in-Development-CooperationPractical-Manual.pdf

Miniprzewodnik po współpracy rozwojowej
z perspektywy praw kobiet, pr. zbiorowa,
wyd. Koalicja Karat, Warszawa 2009
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Scenariusz 8.

Społeczne znaczenie lasów

i prawa ludności tubylczej

Podstawa programowa:
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

i w miarę możliwości go realizuje (np. jako
wolontariusz).

III etap edukacyjny

10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń:

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń:

6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia
ich znaczenie we współczesnej demokracji;

1) omawia i stosuje zasady komunikowania się
i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji,
zebraniu, wspólnym działaniu);
2) wymienia i stosuje podstawowe sposoby
podejmowania wspólnych decyzji;
3) przedstawia i stosuje podstawowe sposoby
rozwiązywania konfliktów w grupie i między
grupami;
4) wyjaśnia na przykładach, jak można zachować
dystans wobec nieaprobowanych przez siebie
zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić.
2. Życie społeczne. Uczeń:
1) podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności
i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę
rówieśniczą jako małe grupy;
2) wyjaśnia na przykładach znaczenie
podstawowych norm współżycia między ludźmi,
w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania;
5. Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń:
3) przedstawia przykłady działania organizacji
pozarządowych i społecznych (od lokalnych
stowarzyszeń do związków zawodowych i partii
politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla
obywateli;
4) wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą
wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym,
krajowym, europejskim i światowym;
5) opracowuje – indywidualnie lub w zespole –
projekt uczniowski dotyczący rozwiązania jednego
z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
IV etap edukacyjny

5. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka
i ich generacje; wymienia najważniejsze dokumenty
z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności
człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one
powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka;
4) znajduje w środkach masowego przekazu (w tym
w Internecie) informacje o przypadkach łamania
praw człowieka na świecie;
5) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub
internetowej na temat wolności słowa lub innych
praw i wolności;
6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
4) przedstawia na przykładach działania
podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe
broniące praw człowieka; w miarę swoich
możliwości włącza się w wybrane działania (np.
podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka
w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa
dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji,
prawa humanitarne) i projektuje działania, które
mogą temu zaradzić;
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

Czas:
dwie godziny lekcyjne.

7. Procesy narodowościowe i społeczne we
współczesnym świecie. Uczeń:

Miejsce:
klasa albo inne pomieszczenie zamknięte.

5) omawia przyczyny i skutki konfliktów
społecznych w państwach Afryki, Azji, Ameryki
Południowej i Środkowej.

Materiały:
tablica, kreda, kartki zużytego z jednej strony
papieru, pocięte na małe kwadraty o boku ok. 4 cm,
taśma klejąca.

36. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia ideę oraz historyczny rodowód praw
człowieka;
2) przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności
praw człowieka i analizuje zastrzeżenia
formułowane przez jej przeciwników;
3) rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne
oraz ekonomiczne, społeczne i kulturalne; wskazuje,
do której generacji należą poszczególne prawa;
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji
o zasięgu globalnym (organizacji, korporacji,
mediów) w procesach globalizacyjnych;
3) rozważa racje ruchów ekologicznych
i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciwników,
formułując własne stanowisko w tej sprawie.

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny
1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne
świata. Uczeń:
1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych
i trudnych warunkach do zamieszkania w skali
globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości
rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie;
4) wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na
świecie; opisuje procesy tworzenia się aglomeracji
miejskich oraz ich formy;
5) identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby
ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich
metropolii świata (np. poznaje przyczyny
powstawania dzielnic nędzy, wzrostu
przestępczości, degradacji środowiska
przyrodniczego, problemów komunikacyjnych).
Grupa wiekowa:
klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

67

Cel ogólny:
Zwrócenie uwagi na społeczno-ekonomiczne aspekty
ochrony przyrody, w tym na prawa ludności
tubylczej w krajach globalnego Południa.
Zaprezentowanie różnorodności usług
ekosystemowych obszarów leśnych jako kluczowych
procesów warunkujących jakość życia wszystkich
organizmów żywych.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń rozumie pojęcia bioróżnorodność,
usługi ekosystemowe,
- potrafi rozpoznać różne grupy usług
ekosystemowych, a także wskazać usługi
ekosystemowe różnych ekosystemów leśnych,
- zapoznaje się z trybem życia ludności tubylczej
i rozumie jakie powiązania występują pomiędzy
lasami a człowiekiem,
- podaje przykłady działań prowadzących do
nadużyć społecznych i łamania praw człowieka
wobec ludności tubylczej.
Przed zajęciami
Przygotuj materiały przed zajęciami:
potnij zużyte kartki (np. jednostronnie zapisane
bądź zadrukowane), przygotuj informacje definicje bioróżnorodność, usługi ekosystemowe,
tak by uczniowie mieli do nich wgląd w trakcie
zajęć.

Przebieg zajęć
Na początku lekcji poproś uczniów, by zamknęli
oczy i wyobrazili sobie, że są w lesie. Powiedz,
że są w miejscu, które jest bogate w roślinność,
otacza ich feeria kolorów kwiatów i motyli,
różnorodność kształtów i zapachów. Powiedz,
że idą ścieżką, która oświetlona jest porannymi
promieniami słońca. Poproś, aby wyobrazili sobie
zapachy, które ich otaczają – zapach wilgotnej
gleby, zapachy kwiatów, zapach porannego wiatru.
Powiedz, że mogą poszukać pożywienia – znaleźć
owoce, zioła, napić się wody ze strumienia. Idąc
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wyimaginowaną ścieżką niech rozejrzą się dookoła
w poszukiwaniu miejsca do siedzenia – może to być
trawa, gałąź na drzewie, kamień przy strumieniu.
Niech siądą w wybranym miejscu i napawają się
spokojem chwili. Powoli wracając do rzeczywistości
poproś uczniów o zatrzymanie w myślach
najprzyjemniejszego momentu z tego wymyślonego
spaceru i o otwarcie oczu.
Następnie zadaj pytania: Czy podobał im się ten
spacer? Co było najprzyjemniejszym momentem?
Czy był relaksujący i dlaczego? Odpowiedzi uczniów
na ostatnie pytanie dotyczące efektu relaksującego
spaceru zapisz na przygotowanych wcześniej
kartkach. Powiedz, że przydadzą się w dalszej części
lekcji. Zapytaj również o to jak wyglądały ich
wyimaginowane lasy – czy to była dżungla,
sawanna? A może las strefy umiarkowanej?
Przypomnij uczniom rożne ekosystemy leśne świata
– jeśli w klasie jest mapa fizyczna świata, wskaż
gdzie umieszczone są strefy klimatyczne
warunkujące powstawanie danych ekosystemów.
Podziel uczniów na grupy 4-6 osobowe i rozdaj im
przygotowane kartki (po 20-30 sztuk na grupę).
Poproś o wypisanie wszystkich rzeczy, które daje
nam las, materialnych, których używamy
i niematerialnych, których doświadczamy i są nam
potrzebne. Zwróć uwagę również na wszystkie
te aspekty, które są istotne z punktu widzenia
zwierząt, roślin, osiedli ludzkich etc. Narysuj na
środku tablicy pień drzewa. Po wypisaniu przez
uczniów wszystkich propozycji na kartkach,
zbierzcie kartki z wszystkich grup i podzielcie
je na grupy tematycznie związane ze sobą, np.
rzeczy do jedzenia, przedmioty drewniane, aspekty
związane z klimatem itd. Kartki ułożone w grupy
powieście nad pniem drzewa tak, aby tworzyły
koronę.
Powiedz uczniom, że wszystkie propozycje wypisane
na kartkach, które zbudowały koronę drzewa to tzw.
usługi ekosystemowe. Następnie rozdaj w klasie
i zaprezentuj grupy usług ekosystemowych lasów
z załącznika nr 1. Wytłumacz, że są to wszystkie
korzyści, produkty i dobra (materialne
i pozamaterialne), które las oferuje poprzez swe
istnienie roślinom, zwierzętom, ludziom, całym
społecznościom. Po zaprezentowaniu grup usług
ekosystemowych poproś uczniów o podzielenie
karteczek i ponowne przyklejenie zgodnie
z grupami usług. Przywieś również te,
które zostały spisane jako propozycje uczniów po
ich wyimaginowanym spacerze. Zapytaj uczniów
jakie korzyści czerpią z lasów ludzie w nich

mieszkający. Czy znają kogoś, kto mieszka w lesie?
Jakie korzyści lub zagrożenia mogą spotkać
mieszkańców lasów?
Opowiedz uczniom o ludności tubylczej, gdzie
mieszka, jak wygląda jej życie codzienne, ile osób
wciąż prowadzi taki tryb życia. Możesz posłużyć się
wybranym materiałem filmowym z Pakietu
edukacyjnego Kupuj odpowiedzialnie drewno
i papier na stronie
http://ekonsument.pl/p121_zdjecia_mapy_i_film
y_dokumentalne.html.
Powiedz, gdzie można spotkać społeczności
mieszkające w lasach. Zwróć uwagę uczniom na
pełną integrację człowieka z przyrodą i uzależnienie
od niej. Ważne, by podkreślić, że nie są to ludzie
„dzicy”, nieprzystosowani do współczesnych realiów
i procesów globalizacji, tylko społeczeństwa,
które od zawsze żyły zgodnie z naturą.
Poproś uczniów o znalezienie podobieństw
w codziennym życiu rodziny w Polsce i np. rodziny
w dorzeczu Amazonki. Porównać można ze sobą np.
sposób przyrządzania śniadania, transportu,
gotowania, pracy.
Opowiedz uczniom o problemach ludności tubylczej
zamieszkującej lasy. Podkreśl jakie znaczenie ma
możliwość życia w grupie, znaczenie współzależności i więzi między ludźmi mieszkającymi,
pracującymi i podejmującymi wspólnie decyzje,
jaki to tworzy kapitał społeczny i jak jest on
niszczony wraz z rozpadem tradycyjnych wspólnot.
Wraz z uczniami znajdźcie główne przyczyny
migracji mieszkańców lasu czy obszarów wiejskich
do miast (deforestacja, wybijanie zwierząt,
wypalanie lasów, zmiany klimatu, zastraszanie
przez inwestorów). Poproś uczniów o zastanowienie
się nad konsekwencjami społeczno-gospodarczymi
tych problemów (nadmierny napływ ludności do
aglomeracji miejskich, zwiększanie się ubóstwa,
pojawianie się ludzi niezdolnych do pracy i życia
w mieście, wzrost zanieczyszczeń w miastach,
brak świadczeń socjalnych).
Przypomnij uczniom o Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka – poproś o wymienienie praw człowieka.
Opowiedz o Deklaracji Praw Ludów Tubylczych.
Podaje się, że ponad 1,6 mld ludzi na świecie jest
zależnych w różnym stopniu od lasów (i ich usług
ekosystemowych), a co najmniej 350 mln ludzi żyje
w bezpośrednim sąsiedztwie lasów bardzo cennych.
Jednocześnie szacuje się, że ok. 60 mln osób to
ludność tubylcza, która jest całkowicie zależna od
lasów. Ludzie ci pozyskują z nich żywność, drewno
na paliwo czy do wykonywania narzędzi, uprawiają
w nich rośliny, polują na zwierzęta, pozyskują leki.
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Wylesianie to niszczenie miejsc zamieszkania
ludności tubylczej – np. Indian w Amazonii czy
Pigmejów w Afryce. Tracą oni ziemię, na której
znajdują się ich wioski, tereny uprawne i łowieckie,
miejsca praktyk duchowych i podstawowe
odniesienia ich kultur. Niekontrolowany kontakt
z zachodnią cywilizacją często oznacza dla nich
zanik własnej kultury, pojawienie się nieznanych
wcześniej chorób oraz różnych patologicznych
zjawisk, takich jak alkoholizm, narkomania,
prostytucja czy konieczność migracji do slumsów.
Często dochodzi także do przymusowych
przesiedleń, a nierzadko nawet do śmierci z rąk
osób wynajętych przez międzynarodowe firmy
prowadzące nielegalny wyrąb czy pozyskiwanie
minerałów. W wielu rejonach działania takie
prowadzone są za zgodą rządów, a opór rdzennej
ludności tłumi się przy pomocy wojska i policji.
Prawa ludności tubylczej zostały zebrane
w Deklaracji Praw Ludów Tubylczych z 2006 r.
Jest ona dokumentem uznającym prawa tej ludności
m.in. do zamieszkiwania i użytkowania obszarów
pierwotnej przyrody. Deklaracja ma na celu walkę
z marginalizacją społeczeństw, które od wieków
korzystają z terenów leśnych w sposób nie
zagrażający środowisku, a nierzadko są odsuwane
od możliwości decydowania o zagospodarowaniu
obszarów, na których żyją.
Zaproponuj symulację – dyskusję na temat
nieprzestrzegania praw ludności tubylczej w jednym
z krajów Ameryki Południowej. Jeden z koncernów
przemysłu spożywczego planuje za przyzwoleniem
władz lokalnych wyciąć fragment puszczy, który jest
zamieszkiwany przez 300-osobową społeczność.
Podziel uczniów na 3 grupy:
1) grupę, która wcieli się w rolę ludności tubylczej,
prowadzi drobne gospodarstwa na terenie lasu
odgradzając użytkowane tereny;
2) grupę, która będzie reprezentować lokalne
władze, które chcą rozwijać rolnictwo na skalę
przemysłową;
3) grupę, która „zagra” przedstawicieli koncernu
spożywczego, który chce wykupić tereny pod
uprawę soi i spotyka się z oporem ludności tubylczej.
Poproś uczniów o przygotowanie listy argumentów
do dyskusji, a następnie wprowadź formalny nastrój,
mówiąc, że zwołujesz spotkanie przedstawicieli
stron konfliktu na posiedzeniu władz gminy. Bądź
moderatorem dyskusji udzielając każdemu głos
w sprawie. Dyskusja nie powinna trwać dłużej niż
20 minut.
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Podsumuj z uczniami symulację – jakich
argumentów używała każda ze stron? W jaki sposób
należy się wypowiadać i przytaczać argumenty?
Jak pogodzić racje ekonomiczne ze społecznymi
i przyrodniczymi? Jak zaradzić takim sytuacjom
w rzeczywistości? Następnie podsumuj zajęcia –
podkreśl znaczenie lasu we wszystkich sferach
naszego życia, pokaż szczególne znaczenie dla tych,
dla których las jest domem.

Załącznik nr 1 –

USŁUGI EKOSYSTEMOWE LASÓW
Las jest jednym z podstawowych ekosystemów
lądowych. Zapewnia równowagę środowiska
przyrodniczego, stabilizuje obieg wody w przyrodzie
i skład atmosfery, kształtuje klimat, chroni gleby
przed erozją, przeciwdziała powodziom, tworzy
warunki do zachowania potencjału biologicznego
wielkiej liczby gatunków roślin i zwierząt. Ponadto
lasy pełnią także funkcję produkcyjną – wytwarzają
drewno i dziesiątki innych użytecznych dla
człowieka produktów.
Mówiąc o podstawowych funkcjach lasów, warto
wprowadzić pojęcie usług ekosystemowych. Są to
wszystkie korzyści, produkty i dobra (materialne
i pozamaterialne), które las oferuje roślinom,
zwierzętom, ludziom, całym społecznościom.
Podzielono je na kilka grup:
usługi regulacyjne – to korzyści uzyskane
z kontroli i regulacji procesów wewnątrz
ekosystemów i pomiędzy nimi, takie jak: regulacja
wilgotności, jakości wody, regulacja klimatu,
łagodzenie siły wiatru, ograniczenie zanieczyszczeń,
proces zapylania roślin, funkcja terenów
zalewowych;
usługi wspomagające – czyli te, które są
niezbędne do funkcjonowania innych usług, takie
jak: fotosynteza, procesy glebotwórcze, produkcja
pierwotna, krążenie materii, obieg pierwiastków;
usługi zaopatrzeniowe – to pozyskane
z ekosystemów: żywność, paliwa, włókna, zasoby
genetyczne, substancje biochemiczne, naturalne
farmaceutyki, woda, surowce naturalne na potrzeby
produkcji, sztuki i kultury, w tym drewno do wyrobu
mebli, zdobień, rzeźb;
usługi kulturowe – są to wszelkie korzyści
niematerialne, które podnoszą jakość naszego życia:
relaks, refleksja, odprężenie, odpoczynek, doznania
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estetyczne, wartości duchowe, ale także wartości
poznawcze, naukowe i edukacyjne.

Wybrane usługi ekosystemowe
lasów:
Produkcja tlenu i stabilizowanie klimatu

Lasy nazywane są wielkimi fabrykami tlenu lub
zielonymi płucami. Rośliny w procesie fotosyntezy
pobierają z powietrza dwutlenek węgla, zatrzymują
zawarty w nim węgiel, a oddają życiodajny dla
większości ziemskich organizmów tlen.
Jedna dojrzała sosna wytwarza w ciągu doby tlen
zaspokajający dzienne zapotrzebowanie trzech osób.
Szacunki (FAO, EPA) podają, że rocznie jeden
hektar lasu gospodarczego (rosnącego w strefie
umiarkowanej) magazynuje 4-9,5 tony węgla
z powietrza (co odpowiada 15-35 tonom
CO2/rok/hektar), a las naturalny jeszcze więcej (130250 ton CO2/rok/hektar). Świerk w Polsce
w ciągu 10 pierwszych lat wzrostu pochłania
0,32kg CO2. W tropikach drzewo zwane kaliandrą
(Calliandra calothyrsus) może pochłonąć w tym
samym czasie aż 173kg CO2. Magazynowanie
dwutlenku węgla pobranego z powietrza odbywa się
nie tylko w samych roślinach, ale także w glebie
bogatej w humus (próchnicę). Przyczyniając się do
zmniejszenia nadmiaru dwutlenku węgla
w atmosferze, lasy pełnią ważną rolę
w zapobieganiu zmianom klimatu. Wpływają także
na lokalne warunki pogodowe: pochłaniając ciepło,
dają efekt ochłodzenia – wypuszczają do atmosfery
mniej ciepła niż inne ekosystemy. Z drugiej strony,
w czasie zimy ograniczają wpływ wiatru, podnosząc
temperaturę powietrza.

Ochrona przed kataklizmami

Lasy zabezpieczają tereny górskie przed lawinami
błotnymi i śnieżnymi oraz osuwiskami. Działają jak
„leśna zapora”. Korzenie drzew umacniają glebę,
zabezpieczając ją przed erozją. Las rosnący na
stokach gór może niczym gąbka zatrzymać ogromne
ilości wody, a tym samym zapobiec powodziom
powstałym na skutek opadów deszczu czy topnienia
śniegu. Pozbawienie gór lasów oznacza konieczność
budowy kosztownych tam i zbiorników
przeciwpowodziowych. Dramatyczny tego przykład
mieliśmy w Polsce w czasie „powodzi stulecia”
w 1997 r. Po pozbawionych drzew stokach Sudetów
spływały ogromne masy wody, siejąc spustoszenie
w dorzeczu Odry.

Obieg wody na Ziemi

Lasy działają jak pompy wyciągające z gleby wodę,
która następnie wyparowuje i tworzy chmury.
Pyłki i inne drobiny, które unoszą się nad lasem,
pomagają tworzyć chmury, gdyż stanowią jądra
kondensacji dla kropel wody. Chmury tworzące się
nad lasem przenoszone są przez wiatr w głąb lądu,
a następnie pada z nich deszcz. Potem proces ten
powtarza się i w ten sposób lasy pomagają
w dostarczaniu wody w głąb lądu. Gdy las zostaje
wycięty, region staje się bardziej suchy i średnia
roczna temperatura rośnie. Ponadto liście drzew
stanowią powierzchnię, na której w nocy skrapla
się para wodna zawarta w powietrzu.
Drzewa pomagają zatem w nawadnianiu nie tylko
poprzez odparowywanie wody, lecz również dzięki
zapewnianiu powierzchni do kondensacji pary
wodnej. Lasy spowalniają też spływ wody
deszczowej i za pomocą systemu korzeni
wprowadzają ją w głąb ziemi, dzięki czemu rzeki
i podziemne zbiorniki wodne mogą się z powrotem
napełniać.

Procesy glebotwórcze

Korzenie drzew pomagają utrzymać gruzełkowatą
strukturę gleby, dzięki której zapewniony jest
dostęp wody i powietrza w głąb gleby. Struktura
ta jest efektem obecności mikroorganizmów,
takich jak bakterie i grzyby, które odżywiają się
cukrami wydzielanymi przez korzenie drzew.
Bakterie i grzyby przyciągają z kolei większe
mikroorganizmy, takie jak nicienie i pierwotniaki,
które się nimi żywią. Gruzełkowata struktura gleby
powstaje dzięki śluzowi wydzielanemu przez
bakterie (pomaga on im przyczepić się do czegoś
w glebie i chroni je przed wypłukaniem) oraz dzięki
sklejaniu cząsteczek gleby przez strzępki grzybów.
Ponadto w glebie przemieszcza się wiele małych
stworzeń wpływających na jej strukturę. Kluczową
rolę w zapewnianiu dobrego napowietrzania gleby
pełnią żyjące w niej dżdżownice.

Źródło bioróżnorodności

W lasach mieszka ponad milion różnych gatunków
roślin i zwierząt. Stanowią one ok. 2/3 gatunków
spośród tych, które zostały już odkryte (warto
dodać, że przynajmniej 10 mln gatunków – niektórzy
twierdzą, iż nawet 100 mln – jest nadal
nieskatalogowana). Najbogatszymi w bioróżnorodność ekosystemami są wilgotne lasy równikowe.
Na jednym ich hektarze może się znajdować nawet
do miliona różnych roślin i miliona owadów.
W raporcie pt. „Amazon Alive!” opisano 637 nowych
dla nauki gatunków roślin odkrytych w Amazonii
w latach 1999-2009, 257 gatunków ryb, 216 –
płazów, 55 – gadów, 16 – ptaków i 39 – ssaków.
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Źródło drewna

Drewno to surowiec odnawialny i łatwy w utylizacji.
Przy odpowiedniej gospodarce jest więc niemal
doskonałe pod względem ekologicznym, a także
zdrowe dla użytkowników. Drewno znalazło dziś
ponad 30 tys. zastosowań, począwszy od tych
najoczywistszych, jak budowa domów, środków
transportu, narzędzi, mebli, a skończywszy
na produktach wymagających obróbki (papier,
tkaniny, narzędzia, paliwo – to tylko kilka
przykładów). Wielość zastosowań wynika z jego
właściwości fizykochemicznych – jest wytrzymałe,
lekkie, elastyczne i trwałe. Drewno od zawsze było
używane także do produkcji energii, szczególnie
termicznej. Do dziś zdecydowana większość ludności
świata jest zależna od drewna, które pozwala im
ogrzać dom czy ugotować posiłek. Z roślin można
uzyskać różne rodzaje paliw, od klasycznego paliwa
do pieca (drewno, węgiel drzewny), aż do form
bardziej wysublimowanych i skutecznych (pelety,
wióry, biomasa, biogaz).

Międzynarodowej Organizacji Pracy (International
Labour Organization) na temat Praw Rdzennych
Mieszkańców oraz Plemion (Convention Concerning
Indigenous and Tribal Peoples in Independent
Countries)14. Ocenia się, że przeżycie 60 mln
rdzennych mieszkańców uzależnione jest całkowicie
od lasów, a 1,6 mld ludzi czerpie bezpośrednie
korzyści z lasów (praca, pożywienie, leki, opał).

Literatura:
Indigenous & Tribal Peoples’ Rights In Practice.
A Guide to Ilo Convention No. 169, 2009,

http://pro169.org/res/materials/en/general_resour
ces/IPsRightsInPractice-singlepages.pdf

Wydanie specjalne kwartalnika Dialog
Międzykulturowy, poświęcone
Międzynarodowemu Dniu Ludności Tubylczej na
Świecie 2012,

http://www.dialogmiedzykulturowy.org.pl/sites/def
ault/files/inne_pliki/Wydanie%20specjalne%20%20Mi%C4%99dzynarodowy%20Dzie%C5%84%20
Ludno%C5%9Bci%20Tubylczej%20na%20%C5%9A
wiecie%202012.pdf

Źródło pożywienia

Oprócz produktów pochodzenia drzewnego,
ludzie czerpią z lasów także pożywienie. Lasy dla
prehistorycznej ludności były miejscem polowania
i zbiorów, ze względu na mnogość żyjących tam
gatunków zwierząt i roślin. Do dziś wiele produktów
spożywczych pozyskiwanych jest z lasu: runo leśne
(grzyby i zioła lecznicze), jagody i in. owoce leśne,
orzechy, miód dzikich pszczół, kopra i olej.
Zwierzęta leśne służą zaś za pokarm dla wielu
społeczności. W dodatku, wytwarzając w dużych
ilościach substancje organiczne i dostarczając je do
gruntów sąsiadujących i położonych poniżej, lasy
przyczyniają się do rozwoju rolnictwa na świecie.

United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples,

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_en.pdf

Prawa ludów tubylczych we współczesnym
świecie, ich głos w debacie,
http://globalnepoludnie.pl/Prawa-ludowtubylczych-we

Źródło leków

Lasy są największym na świecie laboratorium
doświadczalnym. W historii medycyny rośliny
od zawsze były niezastąpione. Wiele z lekarstw,
które dziś stosujemy, zostało wyprodukowanych
dzięki badaniom nad substancjami czynnymi
pochodzenia roślinnego. Naukowcy nadal szukają
w lasach roślin o uzdrawiającej mocy, które pomogą
stworzyć lekarstwa na różne choroby.

Dom dla ludzi i dziedzictwo wiedzy

Miliony ludzi na świecie żyją dzięki lasom.
Czerpią z nich pożywienie i materiał na opał.
Lasy są dla nich miejscem pracy oraz źródłem
innych dóbr. Dla tych ludzi las jest domem,
kościołem, pracą, szpitalem, szkołą, sklepem,
biblioteką. To dziedzictwo wiedzy jest nieocenione.
Zostało ono uznane przez 169 Konwencję
14
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Dokument dostępny na stronie: http://www.ilo.org
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Scenariusz pochodzi z książki
Nie podgrzewaj atmosfery.
Materiały dla nauczycieli,
wyd. ODE Źródła,
Łódź 2009

Scenariusz 9.

Zmiany klimatu

a prawa człowieka

Podstawa programowa:
BIOLOGIA,

PRZYRODA,

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający

III etap edukacyjny

4. Dylematy moralne w nauce. Uczeń:

X. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń:

9) przedstawia problemy związane z eksploatacją
zasobów naturalnych, wskazując przykłady
niszczącej działalności człowieka.

1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki
globalnego ocieplenia klimatu.

GEOGRAFIA,

III etap edukacyjny
10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek –
przyroda – gospodarka. Uczeń:
10) określa związki pomiędzy problemami
wyżywienia, występowaniem chorób (m.in. AIDS)
a poziomem życia w krajach Afryki na południe od
Sahary.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny – zakres podstawowy
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej
i angażuje się (w miarę swoich możliwości)
w działania instytucji (także pozarządowych),
które ją prowadzą;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy).

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy
wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego;
wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ
i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów świata;
2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa
i organizacji pozarządowych państwom i regionom
dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi,
wojnami, głodem).
3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:
1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi
przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie
globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego)
i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej
i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;
5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze
czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko
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przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii
energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji,
zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
5. Prawa człowieka. Uczeń:
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich
generacje; wymienia najważniejsze dokumenty
z tym związane;
2) wymienia podstawowe prawa i wolności
człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one
powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
4) przedstawia na przykładach działania
podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe
broniące praw człowieka; w miarę swoich
możliwości włącza się w wybrane działania
(np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);
6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka
w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa
dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji,
prawa humanitarne) i projektuje działania,
które mogą temu zaradzić.
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna, ze stolikami umożliwiającymi pracę
w grupach.
Materiały:
duże arkusze papieru (A1), kolorowe markery,
taśma klejąca, klej, pocięty załącznik nr 1, załącznik
nr 3, kartki makulaturowe (jednostronnie zapisane)
formatu ok. A6 dla każdego ucznia.
Cel ogólny:
Wyjaśnienie związku zmian klimatu z naruszaniem
praw człowieka.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń rozumie, że działalność ludzi
zamieszkujących bogate kraje Północy ma wpływ na
życie ludzi na całym świecie, a w szczególności na
mieszkańców krajów ubogiego Południa,
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- potrafi własnymi słowami wyjaśnić czym są prawa
człowieka i jaki jest ich rodowód,
- potrafi powiedzieć, co oznacza, że prawa człowieka
są powszechne, niezbywalne i nienaruszalne,
- wymienia podstawowe prawa człowieka,
- wie, kto powinien zapewnić warunki do
korzystania z praw,
- wymienia obecne i prognozowane oddziaływanie
zmian klimatu na prawa człowieka.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpocznij ćwiczeniem wprowadzającym
w tematykę, czyli mapą myśli. Na podłodze albo na
złączonych stołach rozłóż papier (dwa sklejone ze
sobą arkusze A1), na środku w kole zapisz hasło
„skutki zmian klimatu”. Na stole połóż
różnokolorowe pisaki. Wyjaśnij, że opracujemy
wspólną mapę myśli. Omów tę metodę i przedstaw
zasady pracy. Mapa myśli to taki sposób notowania,
który pozwala odwzorować chaotyczny (nielinearny)
sposób ludzkiego myślenia. Do narysowania mapy
potrzebujemy dużej powierzchni i kolorowych
pisaków, oprócz zapisanych słów powinniśmy
używać rysunków, symboli, kolorów. Zawsze
w centralnej części mapy w formie rysunku lub
dużego wyraźnego napisu umieszczamy problem,
tytuł, coś, nad czym pracujemy. Od niego odchodzą
najważniejsze skojarzenia, które dalej rozgałęziają
się na coraz drobniejsze i szczegółowe.
Mapa powinna mieć promienistą strukturę z
licznymi rozgałęzieniami. Nasza mapa myśli ma
pokazać wszelkie skutki zmian klimatu, nie tylko
te bezpośrednie, ale także pośrednie.
W pierwszym etapie pracy uczniowie wypisują
główne skutki zmian klimatu (topnienie lodowców
i lądolodów, podniesienie poziomu oceanów,
co spowoduje zatopienie wielu terenów, a nawet
całych wyspiarskich krajów, klęski żywiołowe:
powodzie, susze, pożary, huragany, choroby ludzi
i zwierząt, rozwój chorób tropikalnych, szkodniki,
zmiany temperatur i ilości opadów, co wpłynie m.in.
na rolnictwo). Następnie poproś o uzupełnienie
mapy o wydarzenia i skutki pośrednie,
które wynikają ze skutków głównych.
Rolą nauczyciela jest zadawanie pytań
naprowadzających, które ułatwią uczniom
uzupełnianie mapy. Możesz włączyć się
w rysowanie mapy, uzupełniając ją o treści,
które są uczniom nieznane. Po wyczerpaniu
wszelkich pomysłów mapę uzupełniamy danymi
z załącznika nr 1 (należy pociąć przed zajęciami).

Dział: Prawa Człowieka
Wybrani uczniowie odczytują na głos kolejne
informacje i przyklejają je w odpowiednim miejscu
mapy. Po zakończeniu pracy powieś mapę na tablicy
i poinformuj uczniów, że będziemy z niej korzystać
w dalszej części zajęć.
Interaktywna mapa myśli pokazująca przyczyny
i skutki zmian klimatu jest do pobrania na stronie:
http://www.dlaklimatu.pl/mapa.
Przejdź do ćwiczenia poświęconego idei praw
człowieka. Na tablicy, bądź dużym arkuszu papieru
zapisz pojęcie „prawa człowieka”. Poproś uczniów
o wypisanie (lub podyktowanie wybranemu
sekretarzowi) wszystkich skojarzeń z tym
zagadnieniem. Dalej poproś uczniów, by wymienili
znane im prawa człowieka, propozycje zapisz na
tablicy. Poproś wybranego ucznia o głośne
odczytanie fragmentów Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka (załącznik nr 2). Razem staramy
się odpowiedzieć na pytanie, co oznacza, że prawa
człowieka są powszechne, niezbywalne
i nienaruszalne.
O ile wcześniej uczniowie nie uczestniczyli
w zajęciach poświęconych prawom człowieka,
wprowadź ich w tę tematykę. W formie krótkiego
wykładu przedstaw genezę praw człowieka oraz
wymień najważniejsze dokumenty międzynarodowe
(ich pełne nazwy zapisz na tablicy). Skorzystaj
z informacji, które można znaleźć w scenariuszu
nr 5 Co oznaczają prawa człowieka dla mnie i reszty
świata? oraz na stronie Ośrodka Informacji ONZ
w Warszawie:
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/
index.php.
Spoglądamy teraz na tablicę lub arkusz papieru,
na którym na początku lekcji zapisane zostały
skojarzenia z prawami człowieka, a później
przykłady praw człowieka. Zastanawiamy się
wspólnie, korzystając z wcześniejszych opracowań,
które grupy praw są łamane najczęściej, o jakich
możemy przeczytać w gazetach lub usłyszeć
w telewizji? Z pewnością pojawią się takie
odpowiedzi, jak tortury, więźniowie polityczni, praca
niewolnicza. Zajrzyjmy jeszcze raz do Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. Artykuł 25 mówi „Każdy
człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej
zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając
w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę
lekarską i konieczne świadczenia socjalne (…).”

najczęściej pozbawiani tych praw? Dlaczego prawa
te nie są respektowane, jakie są tego przyczyny?
Prosimy uczniów o wypowiedzenie swoich
przemyśleń i refleksji. Kierujemy uwagę uczniów na
różnice w dostępie do tych praw w krajach bogatych
i w krajach biednych.
Podziel uczniów na 6 grup i rozdaj powielone
fragmenty kluczowych dokumentów z zakresu praw
człowieka (załącznik nr 2). Zadaniem uczniów
będzie zaznaczyć te artykuły w dokumentach,
które dotyczyć mogą naruszania praw człowieka
w związku ze zmianami klimatu i wyjaśnić w jaki
sposób skutki zmian klimatu uderzają w wybrane
prawa człowieka. W trakcie pracy grupy korzystają
z opracowanej wcześniej mapy myśli.
Po zakończeniu przedstawiciele grup prezentują
swoją pracę. Ponownie zwróć uwagę na różnice
w dostępie do praw pomiędzy krajami bogatymi
i biednymi. Przypomnij, że prawa człowieka dotyczą
stosunków między państwem, a obywatelem.
Czy jednak takie państwa jak Etiopia, Niger czy
Bangladesz są w stanie zagwarantować wszystkim
obywatelom „stopę życiową zapewniającą zdrowie
i dobrobyt, włączając w to wyżywienie, odzież,
mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia
socjalne”? Zapytaj uczniów czy w dokumentach,
z którymi się przed chwilą zapoznawali są
uwzględnione rozwiązania tego problemu.
Poproś o ponowne zajrzenie do dokumentów
i podkreślenie tych artykułów, które mówią
o współpracy międzynarodowej mającej na celu
doprowadzenie do realizowania zawartych w nich
praw. Prosimy o odczytanie art. 28 Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka: „Każdy człowiek ma
prawo do takiego porządku społecznego
i międzynarodowego, w którym prawa i wolności
zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni
realizowane”. Poproś uczniów o wyjaśnienie,
co oznacza ten artykuł i jak go należy odczytywać
w praktyce? Odczytaj fragment Kart Narodów
Zjednoczonych (załącznik nr 3).

Treść artykułu można zapisać na tablicy.
Zastanówmy się, czy te prawa na świecie są
respektowane? W jakich krajach ludzie są
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Załącznik nr 1 –

DANE DO MAPY MYŚLI
NA TEMAT SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU
1. Podnoszący się poziom mórz zwiększy ryzyko
śmierci i obrażeń spowodowanych podtopieniami.
Nawet do 20% światowej populacji mieszka
w dorzeczach, gdzie do lat 80. XXI w. może znacznie
wzrosnąć zagrożenie powodziowe.
2. W niektórych częściach Azji bezpieczeństwo
żywnościowe będzie zagrożone z powodu deficytu
wody i coraz wyższych temperatur.
W Azji Środkowej i Południowej plony mogą do
2050 r. ulec obniżeniu nawet o 30%.
3. W Afryce zmniejszająca się powierzchnia gruntów
ornych, krótsze okresy wegetacyjne oraz niższe
plony doprowadzą do zwiększenia problemu
niedożywienia. W niektórych krajach plony z upraw
nawadnianych przez opady atmosferyczne mogą już
w 2020 r. ulec obniżeniu o 50%.
4. Do 2020 r. od 75 do 250 milionów ludzi w Afryce
może stanąć w obliczu jeszcze poważniejszych
niedostatków wody spowodowanych zmianami
klimatu. Zmniejszony spływ wody z lodowców
górskich może dotknąć nawet miliard mieszkańców
Azji do lat 50. XXI w.
5. Przewiduje się, że na niewielkich wyspach
podniesienie poziomu mórz spowoduje wzmożone
podtapianie terenów, wzrost liczby sztormów oraz
erozję, co stanowi zagrożenie dla niezbędnej
infrastruktury, osad oraz instalacji wspierających
egzystencję społeczności wyspiarskich.
6. Fale upałów mogą doprowadzić do większej ilości
zgonów wśród osób starszych i przewlekle chorych,
dzieci oraz osób odizolowanych społecznie.
Wywołana zmianami klimatu fala upałów, która
nawiedziła Europę w 2003 r., spowodowała 35 tys.
dodatkowych zgonów.
7. Istnieje możliwość, że do 2020 r. na skutek
przyszłych zmian klimatu blisko 50 milionów ludzi
stanie w obliczu groźby głodu, a do 2050 r. czeka to
kolejne 132 miliony ludzi.
8. Nasilające się powodzie i susze doprowadzą do
zwiększenia liczby przypadków biegunki i cholery.
Szacuje się, że ponad 150 tys. ludzi umiera obecnie
co roku z powodu biegunki, malarii i niedożywienia
spowodowanych zmianami klimatu.
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9. Do lat 80. XXI w. kolejne miliony ludzi staną
w obliczu zagrożenia corocznymi powodziami,
spowodowanymi podniesieniem poziomu mórz,
przede wszystkim w deltach wielkich rzek w Azji
i Afryce.
10. Wskutek zmian temperatury niektóre choroby
zakaźne będą w stanie rozprzestrzeniać się na
nowych obszarach. Zgodnie z szacunkami od 220 do
400 milionów więcej ludzi stanie w obliczu
zagrożenia malarią. Ocenia się, że do 2085 r.
z powodu zmian klimatu 3,5 miliarda ludzi będzie
zagrożonych dengą (śmiertelna wirusowa choroba
odzwierzęca występująca u ludzi i niektórych małp).
11. Około 20-30% dotychczas opisanych gatunków
roślin i zwierząt może być w większym stopniu
zagrożone wyginięciem, jeśli średnia temperatura
na świecie wzrośnie o więcej niż 1,5–2,5°C.
Blaknięcie koralowców i erozja wybrzeża wywrze
wpływ na zasoby rybne, które obecnie są
podstawowym źródłem białka zwierzęcego dla
miliarda ludzi.
12. W następnym dziesięcioleciu nawet 175
milionów dzieci rocznie może paść ofiarą różnych
chorób spowodowanych zmianami klimatu. Skutki
tych chorób mogą utrzymywać się przez całe życie:
w Nigrze, wśród dzieci w wieku do trzech lat, które
urodziły się w roku powodzi i zostały w jej wyniku
poszkodowane, prawdopodobieństwo skarłowacenia
z powodu drastycznych niedoborów żywieniowych
wynosi 72%.
13. Z powodu zmian środowiskowych na całym
świecie już w 2010 r. może pojawić się nawet 50
milionów uchodźców i wysiedleńców, z czego
większość stanowić będą kobiety i dzieci.
14. Nasili się problem niedożywienia wśród dzieci,
co będzie miało katastrofalne skutki dla perspektyw
wzrostu i rozwoju milionów młodych ludzi.
15. Zwiększy się liczba zgonów, chorób i obrażeń
z powodu rosnącej częstotliwości i intensywności fal
upałów, powodzi, burz, pożarów i susz.

Dział: Prawa Człowieka
Załącznik nr 2 -

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW
CZŁOWIEKA
(rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III)
przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.)

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej
godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec
innych w duchu braterstwa.
Artykuł 2
Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania
z wszystkich praw i wolności wyłożonych
w niniejszej Deklaracji, bez względu na różnice rasy,
koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów
politycznych lub innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiekolwiek inne różnice.
Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności
i bezpieczeństwa swojej osoby.
Artykuł 22
Każdy człowiek jako członek społeczeństwa ma
prawo do zabezpieczenia społecznego i jest
upoważniony, dzięki wysiłkowi narodowemu
i współpracy międzynarodowej oraz stosownie do
organizacji i zasobów danego państwa, do
korzystania z praw ekonomicznych, socjalnych
i kulturalnych, nieodzownych dla jego godności
i swobodnego rozwoju swojej osobowości.
Artykuł 23
Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego
wyboru zatrudnienia, do sprawiedliwych
i zadowalających warunków pracy i do ochrony
przed bezrobociem. Każdy człowiek, bez żadnej
dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za równa
pracę. Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego
zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego
jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą
godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby
innymi środkami pomocy społecznej.
Artykuł 25
Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia
zapewniającego zdrowie i dobrobyt jemu i jego
rodzinie 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.

Artykuł 26
Każdy człowiek ma prawo do oświaty.
Oświata będzie bezpłatna, przynajmniej na poziomie
podstawowym. Oświata w zakresie podstawowym
będzie obowiązkowa. Oświatę w zakresie
technicznym i zawodowym należy uczynić
powszechnie dostępną, a oświata na poziomie
wyższym powinna być równie dostępna dla
wszystkich zależnie od zalet osobistych.
Artykuł 27
Każdy człowiek ma prawo do swobodnego
uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa,
do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia
w postępie nauki i korzystania z jej dobrodziejstw.
Artykuł 28
Każdy człowiek jest uprawniony do takiego
porządku społecznego i międzynarodowego,
w którym prawa i wolności wyłożone w niniejszej
Deklaracji mogą być w pełni realizowane.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW
GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH
I KULTURALNYCH
Otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r.

Artykuł 1
Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia.
Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój
status polityczny i swobodnie zapewniają swój
rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać
dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami
naturalnymi. W żadnym przypadku nie można
pozbawiać narodu jego własnych środków
egzystencji.
Artykuł 2
Każde z Państw Stron niniejszego Paktu
zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki
indywidualnie i w ramach pomocy i współpracy
międzynarodowej, w szczególności w dziedzinie
gospodarki i techniki, wykorzystując maksymalnie
dostępne mu środki, w celu stopniowego
osiągnięciami pełnej realizacji praw uznanych
w niniejszym Pakcie wszelkimi odpowiednimi
sposobami Państwa Strony niniejszego Paktu
zobowiązują się zagwarantować wykonywanie
praw wymienionych w niniejszym Pakcie bez żadnej
dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry,
płeć, język, religię, poglądy polityczne lub inne,
pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację
majątkową, urodzenie lub jakiekolwiek inne
okoliczności.
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Załącznik nr 3 -

KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
(fragmenty)

Artykuł 1
Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są
następujące: doprowadzić do współdziałania
międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień
o charakterze gospodarczym, społecznym,
kulturalnym lub humanitarnym, jak również
popierać i zachęcać do poszanowania praw
człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich,
bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie.
Artykuł 55
Mając na widoku stworzenie warunków stałości
i dobrobytu, które są niezbędne do pokojowych
i przyjaznych stosunków między narodami,
opartych na poszanowaniu zasady
równouprawnienia i samostanowienia ludów,
Narody Zjednoczone będą popierały: podniesienie
stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki
postępu i rozwoju gospodarczego i społecznego;
rozwiązywanie międzynarodowych zagadnień
gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i innych
z nimi związanych, jak również międzynarodowej
współpracy kulturalnej i oświatowej; powszechne
poszanowanie i zachowywanie ludzkich praw
i wolności podstawowych dla wszystkich bez różnicy
rasy, płci, języka lub religii.
Artykuł 56
Wszyscy członkowie zobowiązują się podejmować
wspólną i samodzielną akcję łącznie z Organizacją
dla dopięcia celów, wymienionych w artykule 55.
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WPROWADZENIE
Klimat czy pogoda
Mimo, że stale rośnie liczba ekstremalnych zjawisk
pogodowych (powodzie, tornada, obfite opady
śniegu, rekordowe upały) i często wtedy
w komentarzach pojawia się pojęcie zmian klimatu,
to trzeba pamiętać, że klimat i pogoda to dwie różne
rzeczy. Stan pogody to to, co dzieje się za oknem:
opady, aktualna temperatura, zachmurzenie, wiatr
itp. Jej zmiany każdy z nas może obserwować gołym
okiem lub przy użyciu bardzo prostych narzędzi.
Można ją prognozować najwyżej na kilka czy
kilkanaście dni. Natomiast przy obserwacji klimatu
analizuje się dane uśrednione z dłuższego okresu
czasu, uzupełnione informacjami na temat
aktywności Słońca czy składu atmosfery.
Stan klimatu prognozuje się na dziesięciolecia.
Dlatego w klimacie suchym może sporadycznie
padać deszcz, a w Polsce też czasem możemy czuć
się jak w tropikach. Również dlatego nie jest
sprzecznością, że w dobie globalnego ocieplenia
możemy zauważyć silniejsze ataki zimy.
Klimat z zasady nie jest stały i zmienia się.
Różne są jednak tego przyczyny. Dotąd zmiany
klimatu zachodziły na przestrzeni setek lat lub
tysiącleci. Atmosfera ziemska poddaje się różnym
przemianom fizykochemicznym. Dzięki zawartym
w niej gazom cieplarnianym (para wodna, dwutlenek
węgla, metan i ozon), temperatura przy powierzchni
Ziemi utrzymuje się na względnie stałym poziomie
ok. 15°C i pozwala na rozwój życia. Gazy te
pokrywają naszą planetę niczym dach szklarni.
Bez nich temperatura spadłaby do -18°C i cała
planeta pokryłaby się lodem. W sytuacji odwrotnej,
i niestety aktualnej, czyli przy wzroście ich stężenia,
utrudnione jest oddawanie promieniowania
słonecznego poza atmosferę, przez co bilans
energetyczny zostaje zakłócony i zwiększa się
temperatura na Ziemi.

Zmiany klimatu powodowane przez
działalność człowieka
Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem, ale
do pewnego stopnia. Zmiany, które obserwujemy
teraz, różnią się intensywnością od minionych
ociepleń klimatu. Od roku 1900 globalna
temperatura Ziemi wzrosła o ok. 0,8°C. W ostatnich

dziesięcioleciach temperatura rosła o wiele szybciej.
Zjawisko ocieplenia klimatu ma ścisły związek
z ilością dwutlenku węgla magazynowanego
w atmosferze, oceanach oraz glebach i roślinach na
lądzie. W przyrodzie zachodzi stały obieg węgla,
dzięki procesowi oddychania roślin i zwierząt.
Węgiel przez miliony lat odkładał się w głębokich
warstwach geologicznych jako pozostałość po
obumarłych organizmach. Od kiedy rozpoczeła się
era przemysłu (ok. 1750 roku), dramatycznie
zwiększyło się zużycie energii, a jej podstawowym
źródłem stały się właśnie paliwa kopalne. Wraz z ich
spalaniem wraca do obiegu i uwalnia się węgiel.
Emituje się o wiele więcej niż było to „przewidziane”
w naturalnym cyklu. Tak powstają dodatkowe emisje
CO2, przyspieszające ocieplenie. Sprawia to,
że zmiany klimatu są bezpośrednio związane
z sektorem energetycznym. To zjawisko nazywamy
antropogenicznymi zmianami klimatu.
10 tys. lat temu na Ziemi żyło 5-10 mln ludzi.
Dziś mamy ich 7 mld. Opanowaliśmy naszą planetę
i czerpiemy z niej pełnymi garściami, zakłócając
równowagę w przyrodzie. W samym wieku XX liczba
ludności na świecie wzrosła trzykrotnie (w dużej
mierze ze względu na wydłużoną oczekiwaną
długość życia), zużycie wody wzrosło prawie
siedmiokrotnie, produkcja przemysłowa
pięćdziesięciokrotnie. Stężenie CO2 względem stanu
preindustrialnego wzrosło o 39%. Byłoby dziwne,
gdyby tak intensywny rozwój nie odcisnął piętna na
środowisku i klimacie.
Wiemy już, że kraje uprzemysłowione korzystając
w niezrównoważony sposób z paliw kopalnych,
doprowadziły do zwiększonych emisji, a tym samym
do podwyższenia globalnej temperatury na Ziemi.
Oprócz spalania paliw w elektrowniach, przyczynia
się do tego w dużym stopniu produkcja cementu,
transport samochodowy oraz lotniczy. Zmiany
klimatu są powodowane również olbrzymimi
emisjami z upraw i hodowli zwierząt (52% światowej
emisji metanu i 84% podtlenku azotu). Ocieplenie
oznacza jednocześnie wzrost temperatury mórz
i oceanów, co skutkuje jeszcze większym
uwalnianiem się rozpuszczonego w wodzie CO2.
Inna działalność człowieka, o tak samo negatywnych
skutkach, to wylesianie. Redukcja powierzchni
lasów na świecie i ich degradacja zmniejsza
możliwość wiązania węgla przez roślinność
(zwłaszcza w tropikach). Stąd wylesianie jest
przyczyną ok. 17% globalnych emisji. Negatywne
skutki tego procesu sięgają dalej. Prowadzą do
pustynnienia terenów, zaburzenia gospodarki
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wodnej, niszczenia miejsc zamieszkania ludności
tubylczej i siedlisk wielu gatunków zwierząt,
obniżenia poziomu opadów poprzez zmniejszone
parowanie (co pogarsza plony w rolnictwie),
zwiększenia skutków ewentualnych powodzi.
Lasy są źródłem pożywienia, schronienia, a także
mają dużą wartość przyrodniczą. To wszystko składa
się na ich konkretną wartość ekonomiczną.
W raporcie Komisji Europejskiej pt. Ekonomia
ekosystemów i bioróżnorodności, straty finansowe
związane z wycinaniem lasów oceniane są na
miliardy dolarów rocznie. Szacuje się, że co 3 lata
na świecie znika las tropikalny o powierzchni Polski.
Oprócz zapotrzebowania na drewno, wycinki są
odpowiedzią na konieczność szukania miejsca na
drogi, dla hodowli zwierząt oraz pól pod uprawę.
Jest to dość niefortunne rozwiązanie, bo gleba lasów
tropikalnych nie jest przystosowana do tych celów.
Takie nowo założone pola po 3 latach nie nadają się
już do użytku.
W szerszej perspektywie, tym co najbardziej
przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu jest
nadmierna konsumpcja w krajach globalnej Północy.
Kupujemy więcej i częściej niż potrzebujemy,
marnujemy tony żywności, produkujemy zbyt dużo
odpadów, jeździmy samochodami, często latamy
i pobieramy bardzo dużo energii elektrycznej.
Wszystkie dobra, z których korzystamy powstają
dzięki spalaniu paliw kopalnych i wiążą się
z konkretną emisją. Dlatego warto posługiwać się
nimi w rozsądny i oszczędny sposób.

Oil peak i oszczędzanie zasobów
Kiedyś spalaliśmy drewno, potem węgiel, teraz ropę.
Od dziesięcioleci w niepohamowany sposób
wykorzystujemy paliwa kopalne i bez nich nie
wyobrażamy sobie życia. Dziennie wydobywa się
na świecie ok. 73-4 mln baryłek ropy (1 baryłka
to ok. 159 l). Jednak będziemy musieli przerwać
to uzależnienie, bo zasoby są skończone.
W przeciągu ostatnich 200 lat zużywaliśmy węgiel,
ropę i gaz w ilościach, które nie zdążą się odtworzyć
dla zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.
Tzw. oil peak, czyli szczyt wydobycia paliw
kopalnych (głównie ropy naftowej), to moment,
po którym ich zasoby będą na tyle wyczerpane,
że poziom wydobycia zacznie spadać.
Najprawdopodobniej ma to miejsce właśnie teraz
(między 2010 a 2015 rokiem) i w najbliższych latach
zaczniemy coraz poważniej odczuwać tego skutki.
Pewność będziemy mieć ok. 5 lat po osiągnięciu
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szczytu. Wydobycie ropy konwencjonalnej
(najwyższej jakości) od 2005 roku spada.
Kryzys paliwowy powoduje wzrost cen energii,
a wraz z nimi cen wszystkich innych produktów
i usług. W roku 1999 cena ropy wynosiła ok. 11
dolarów za baryłkę, w 2006 już 78 dolarów,
a w 2008 osiągnęła rekordową wartość 147
dolarów. Dzięki paliwom możliwy jest transport
ludzi oraz towarów, produkcja wszelkich urządzeń,
mamy prąd i ogrzewanie, korzystamy
z dobrodziejstw medycyny, edukacji i rozrywki,
możemy budować, kupować ubrania i jedzenie.
Jest to powód, dla którego myśl o oszczędzaniu
zasobów, czy po prostu oszczędzaniu zużycia
energii, powinna na stałe zagościć w naszych
głowach. Oszczędność idzie w parze
z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Jeśli nie
chcemy oszczędzać dla siebie, to dla przyszłych
pokoleń.
Nawet w Arabii Saudyjskiej, jednym z największych
producentów ropy naftowej mawia się: „Mój ojciec
jeździł wielbłądem. Ja jeżdżę samochodem. Mój syn
lata odrzutowcem, a jego syn będzie jeździł
wielbłądem”. Pościg za ropą trwa, a niektóre
państwa, tak jak Chiny, wykupują jej złoża już na
przyszłość. O wysokiej wartości tej cieczy może
świadczyć fakt, że w Chinach za kradzież ropy grozi
nawet kara śmierci. Biedne kraje, które nie mają
dostępu do złóż i nie stać ich na zakup wystarczającej ilości paliwa, toną w ciemnościach
z braku elektryczności, mają problemy
z transportem, a mieszkańcy miast są narażeni
na długotrwałe przerwy w dostawie wody oraz
żywności. Także w państwach bogatych przerwy
w dostawach prądu miały już nie raz miejsce i razem
z rosnącymi cenami paliw, powodowały protesty
społeczne.

Globalne negocjacje klimatyczne
Zmiany klimatu nie znają granic administracyjnych,
dlatego przeciwdziałanie im wymaga globalnych
środków i międzynarodowych działań. W 1988
powołano Międzynarodowy Zespół ds. Zmian
Klimatu (IPCC), który miał działać jako zaplecze
naukowe – analizuje i poddaje krytyce wszystkie
doniesienia na temat zmian klimatu, ich przyczyn,
skutków, możliwości przeciwdziałania. Sam Zespół
nie prowadzi badań naukowych, ani nie zajmuje
żadnego stanowiska politycznego, nie sugeruje jakie
decyzje podejmować. Raz na kilka lat IPCC
publikuje szczegółowy i obszerny raport o stanie
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zmian klimatu. W ostatnim, czwartym raporcie
z 2007 roku, stwierdzono z ponad 90%
prawdopodobieństwem, że to antropogeniczna
emisja gazów cieplarnianych odpowiada za skalę
i tempo obserwowanych obecnie zmian klimatu.
Raport został przygotowany przez ponad 600
autorów z 40 krajów i był recenzowany przez 620
ekspertów oraz przedstawicieli rządów. W tym
samym roku IPCC wraz z byłym wiceprezydentem
USA, Alanem Gorem, zostali uhonorowani Pokojową
Nagrodą Nobla.
W 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro
powołano do życia Ramową Konwencję Narodów
Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC).
Jej zadaniem jest budować międzynarodową
współpracę na rzecz ustabilizowania emisji gazów
cieplarnianych. Co roku przedstawiciele ponad setki
państw spotykają się na tzw. Konferencjach Stron
(COP) i szukają porozumienia.
W 1997 roku Konwencja doprowadziła do
podpisania Protokołu z Kioto, pierwszego prawnego
zobowiązania Stron do redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Protokół wszedł w życie w 2005
roku ustalając różne limity emisji dla
poszczególnych państw oraz zasady handlu
emisjami. Nie wszyscy go ratyfikowali. Część
państw rozwijających się nie redukuje emisji,
ponieważ uważają, że mają prawo rozwijać swój
przemysł tak, jak robiła to przez wiele lat bez
ograniczeń bogatsza część świata. Bogatsi zaś,
nie chcą podjąć zobowiązań w pojedynkę i przyjmują
strategię „wszyscy albo nikt”. W ten sposób od lat
trwa impas np. między Stanami Zjednoczonymi
a Chinami. Z drugiej strony jest wiele małych
państw na globalnym Południu, które w swoich
narodowych planach mitygacji skutków i adaptacji
do zmian klimatu wyprzedzają rozwinięte kraje. Oni
po prostu nie mają wyjścia.
Przywódcy Wysp Tokelau, leżących między
Hawajami a Nową Zelandią, zamieszkanych przez
1500 osób, dotarcie na ostatnią COP zajęło 64
godziny. Poinformował on, że wyspy w planach mają
przejście całkowicie na pozyskiwanie energii ze
źródeł odnawialnych i wzywają światowych liderów
do kroczenia tą samą drogą. Foua Toloa, szef rządu
Tokelau, zaznaczył, że jego ojczyzna jest jedną
z tych, które mają najwięcej do stracenia z powodu
zmian klimatu. Już teraz regularnie nawiedzają ją
cyklony, a ostatnia susza trwała 7 miesięcy.
Mieszkańcy wysp musieli importować wodę. Jeśli
poziom oceanów nie przestanie wzrastać, będzie
to pierwsze zatopione państwo na świecie. Dlatego
chcą oni być wzorem do naśladowania. Opuszczenie

ojczyzny jest ostatnią rzeczą, o jakiej myślą.
W tym roku (2012) kończy się obowiązywanie
Protokołu z Kioto i dlatego od 2-3 lat na szczytach
klimatycznych rozmawia się o nowej umowie
ograniczającej negatywne skutki zmian klimatu.
W zeszłym roku na 17. Konferencji klimatycznej
ustalono, że postanowienia Protokołu zostaną
przedłużone i najpóźniej w 2020 roku wejdzie
w życie nowe porozumienie, które tym razem
uwzględni wszystkie globalne emisje. Wypracowanie
prawnie wiążącego i sprawiedliwego rozwiązania,
które weźmie pod uwagę oczekiwania ponad 150
państw i jednocześnie zaspokoi ich potrzeby, jest
potężnym wyzwaniem.

Emisje i redukcje
Globalna emisja dwutlenku węgla w 2011 roku
wyniosła 34 mld ton, co oznacza 3% wzrostu
względem poprzedniego roku. Emisje zmalały
między innymi w Unii Europejskiej (o 3%), Stanach
Zjednoczonych (o 2%), Japonii (o 2%). Zaś wzrosły
w Australii (o 8%), Rosji (o 3%), Kanadzie (o 2%),
Hiszpanii (o 1%).
Faktem jest, że kraje rozwijające się mają zazwyczaj
o wiele niższe emisje CO2 niż kraje globalnej
Północy. Chiny jednak są największym emitentem
CO2 na świecie, odpowiadającym za 29%
światowych emisji, czyli 9,7 mld ton (w 2011 roku).
Zaraz po nich plasują się Stany Zjednoczone (16%
globalnych emisji i 17,3 tony na mieszkańca), Unia
Europejska (11%), Indie (6%), Rosja (5%) i Japonia
(4%). Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę
wysokość emisji na mieszkańca, w Chinach będzie
to 7,2 tony, a w Unii Europejskiej 7,5 tony.
Tak wyglądają najświeższe dane Komisji
Europejskiej z raportu pt. Trendy w globalnych
emisjach CO2 2012.
Trzeba pamiętać, że kraje rozwinięte rozpoczęły
przygodę z przemysłem (czyli ze zwiększonymi
emisjami) dziesiątki lub nawet setki lat wcześniej od
państw globalnego Południa. Przez wieki
umacniając swoją pozycję militarną i gospodarczą
mogły cieszyć się dostępem do wielu zasobów
naturalnych. Dlatego ponoszą większą
odpowiedzialność za antropogeniczne zmiany
klimatu i nie powinny ograniczać prawa do rozwoju
państw biedniejszych poprzez wymuszanie na nich
redukcji emisji. Na ten temat toczy się od wielu lat
międzynarodowa debata. Wiele państw dobrowolnie
podejmuje się zobowiązań redukcyjnych. Jednak są
i takie, które nie chcą się przyłączyć do walki ze
zmianami klimatu.
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Unia Europejska w 2008 roku podjęła się
następujących zobowiązań w sprawie zmian klimatu:
redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%
względem stanu z 1990 roku, rozwój energii
odnawialnej do poziomu 20% w miksie
energetycznym UE, zwiększenie efektywności
energetycznej o 20%. Cele te (zwane pakietem
3x20) mają być osiągnięte do 2020 roku. Niektórzy
członkowie Unii cały czas lobbują za podwyższeniem
redukcji emisji CO2, jednak nie wszyscy się na to
zgadzają (Polska regularnie wetuje takie próby).

Zmiany klimatu powodują głód

Zmiany źródeł energii, zamiast
klimatu

Najbardziej odczuwalnym przez ludzkość skutkiem
zmian klimatu w najbliższej przyszłości będzie
nasilenie się zjawiska głodu. Rolnictwo jest głównym
źródłem utrzymania najbiedniejszych osób na
świecie, żyjących głównie w ciepłych rejonach.
Niektóre z podstawowych upraw są bardzo podatne
na wzrost temperatur oraz coraz bardziej
nieprzewidywalne warunki pogodowe. Kraje, które
już teraz mają problemy z wyżywieniem swoich
obywateli, to również kraje, które najbardziej
odczują skutki zmian klimatu – to globalne Południe.
W niektórych państwach Afryki plony zależne od
deszczu spadną do roku 2020 o połowę. Ryż to
uprawa, od której zależy największa ilość ludzi na
naszej planecie. Roślina ta bardzo szybko reaguje na
zmiany temperatury: wzrost temperatury
minimalnej o 1⁰C podczas okresu wegetacji oznacza
10% spadek w plonach.

Rozwiązaniem na rosnące emisje, a także kryzys
paliwowy jest rozwój odnawialnych źródeł energii
(OZE) – im wcześniej, tym lepiej. Czysta energia po
prostu się opłaca. Nawet Arabia Saudyjska
inwestuje w energię słoneczną, aby uniezależnić się
od ropy. W roku 2032 aż 1/3 saudyjskiej energii
pochodzić ma z odnawialnych źródeł. Tak jak Arabia
płynie ropą, tak Polska stoi węglem. I nawet gdyby
jego spalanie było ekologiczne, to nasze złoża
skończą się za 25-50 lat. Czas więc reformować
sektor energetyczny.

Kukurydza, jedna z czterech najważniejszych upraw
żywieniowych świata, to podstawowe pożywienie dla
ponad ćwierć miliarda ludzi zamieszkujących
wschodnią Afrykę. Jest również bardzo ważna
w innych częściach świata jako pasza dla zwierząt.
Kukurydza jest wyjątkowo nieodporna na zmiany
temperatur oraz brak wody – susze dziesiątkują
jej uprawy. Spełniana przez nią rola podstawowego
pożywienia w szeregu państw Afryki Południowej,
w tym Mozambiku, Tanzanii oraz Zambii, jest
obecnie wysoce zagrożona.

Niestety, jak poinformowała Międzynarodowa
Agencja Energii, emisje CO2 w następstwie spalania
paliw kopalnych w 2011 roku wyniosły rekordowe
31,6 gigaton. Jest to wzrost o 3,2% w stosunku do
2010 roku. Obecnie tylko 15% energii pierwotnej na
świecie pochodzi z OZE, a spalanie paliw kopalnych
jest odpowiedzialne za 56,6% antropogenicznych
emisji. Tak podaje Specjalny Raport IPCC nt. OZE
i łagodzenia zmian klimatu z tego roku. Tymczasem
rozwój energii odnawialnej jest nie tylko zgodny
z ekologią i przeciwdziałaniem zmianom klimatu.
Ma też inne zalety, takie jak tworzenie nowych
miejsc pracy, zgodność ze zrównoważonym
rozwojem, dywersyfikacja źródeł energii, neutralny

Wiele państw sposobu na walkę ze zmianami
klimatu upatruje w poszukiwaniu nowych rodzajów
paliw. Nadzieje wiąże się na przykład
z agropaliwami produkowanymi z kukurydzy czy
z rzepaku. Wytwarzając agropaliwa można liczyć
na dopłaty ze strony państwa. W ten sposób sektor
żywieniowy sprzęga się z energetycznym. Takie
powiązanie nie jest dobre, ponieważ sprawia,
że ceny żywności zależą od cen paliw. Już teraz
z tego powodu zauważalne są podwyżki cen
żywności, a to przyczynia się do pogłębiania głodu
i ubóstwa na świecie.

Od 2000 roku globalnie wyemitowaliśmy do
atmosfery 420 mld ton CO2. Naukowcy ostrzegają,
że aby utrzymać wzrost globalnej temperatury na
poziomie 2°C (inaczej skutki zmian klimatu mogą
być nieodwracalne), emisje w latach 2000-2050 nie
mogą przekroczyć 1000-1500 mld ton. Niestety jeśli
będą rosły w takim tempie jak pokazują aktualne
analizy, poziom ten osiągniemy już za 20 lat. Pod
koniec XXI wieku wzrost globalnej temperatury
może wynosić od 1,1°C do 6,4°C względem średniej
z lat 1980-1999.
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wpływ na zdrowie ludzi, zwiększanie narodowego
bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycja w OZE,
nawet jeśli bywa kosztowna, jest bardziej opłacalna
niż ponoszenie kosztów finansowych związanych ze
skutkami zmian klimatu.

Zmiany klimatu niosą zagrożenie również dla
zasobów rybnych – 2,6 mld ludzi, dla których ryby
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stanowią źródło 20% białka, może ucierpieć tracąc
nie tylko źródło protein, ale i przychodu. Ponadto,
500 mln ludzi zamieszkujących kraje rozwijające się
zależy od rybołówstwa, czerpiąc z niego w sposób
bezpośredni lub pośredni środki do życia.

Zmiany klimatu są niekorzystne
dla zdrowia
Choć wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi jest
zróżnicowany, jedno jest pewne: ludzie żyjący
w najbiedniejszych i najgorętszych regionach świata
ucierpią najbardziej. Wskutek zmian klimatu
rozprzestrzeniają się przenoszone przez wodę
oraz owady choroby tropikalne – w tym malaria.
W rezultacie zmagać się z nimi muszą setki
milionów ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli
z tymi chorobami do czynienia. Insekty, które
przenoszą pasożyta wywołującego malarię u ludzi
mogą rozwijać się jedynie w cieplejszym klimacie.
Wskutek działań lokalnych, np. wycinania drzew,
oraz zmian klimatu, malaria zaczyna występować
w regionach, gdzie wcześniej jej praktycznie nie
było, np. na obszarach wyżynnych Afryki
Wschodniej czy pogórzu andyjskim.
Przy wzroście globalnej temperatury o 2⁰C, jedynie
na kontynencie afrykańskim dodatkowe 40-60 mln
ludzi będzie narażonych na zarażenie malarią.
Choć zmiany temperatur mogą wydawać się
niewielkie, to ich wpływ na człowieka jest ogromny.
W Delhi odsetek zgonów rośnie nawet o 4% przy
każdorazowym wzroście temperatury o 1⁰C powyżej
„progu upałów”. Wywołane ocieplaniem się klimatu
zmiany w występowaniu chorób można już zauważyć
na całej planecie. Jednakże ogromna większość ich
ofiar znajduje się w krajach globalnego Południa.

Klęski żywiołowe następstwem
anomalii pogodowych
Częstotliwość występowania wywołanych zmianami
klimatu klęsk żywiołowych – zjawisk burzowych,
powodzi i susz – zwiększa się w zastraszającym
tempie. Według szacunków międzynarodowej
organizacji humanitarnej Oxfam, do roku 2015
średnia liczba osób, które ucierpią każdego roku z
powodu klęsk żywiołowych związanych ze zmianami
klimatu może zwiększyć się o ponad 50%, do
poziomu 375 milionów. To najbiedniejsi ucierpią
najbardziej z powodu klęsk żywiołowych. W krajach
bogatych średnia liczba zgonów na jeden przypadek

klęski żywiołowej wynosi około 20, a w krajach
najbiedniejszych liczba ta wzrasta do 1000.
Obecne szacunki wskazują, że średni światowy
wzrost poziomu mórz do roku 2100
najprawdopodobniej wyniesie 1 metr. Konsekwencje
dla biednych narodów będą zabójcze. Dziesiątki
milionów ludzi zamieszkujących tereny przybrzeżne
będą zagrożone zalaniem. Przykładowo w
Bangladeszu zalane zostaną ogromne połacie kraju,
a domy i życie 25 mln obywateli tego kraju
zniszczone. 40% ludzi w zachodniej Afryce jest
skupionych w nadbrzeżnych miastach. Zmiany
klimatu niosą zagrożenie dla ogromnej większości
z nich.
Choć globalnego ocieplenia nie da się winić za
wystąpienie poszczególnych zjawisk pogodowych
(konkretnej powodzi czy cyklonu), to intensywność –
choć nie częstotliwość – występowania
ekstremalnych zjawisk uległa zwiększeniu
w ostatnich latach. Wielu ludzi w Azji, Afryce
i Ameryce Łacińskiej zmagać się będzie
ze zniszczeniem i cierpieniem, jeśli nie ograniczymy
emisji gazów cieplarnianych.
Zmiany klimatu mają też ogromny wpływ na dostęp
do wody. W miastach takich jak La Paz w Boliwii
czy Katmandu w Nepalu, gdzie woda czerpana jest
z rzek lodowcowych, zaopatrzenie w wodę zacznie
się zmniejszać w miarę topnienia lodowców.
Na całym świecie rzeki, których źródło stanowią
lodowce, kurczą się, co znacząco zakłóca dostawy
wody dla tysięcy wiosek i miast położonych na
półkuli południowej. Brak wody, tak jak jej nadmiar,
niszczy całe społeczeństwa. W niektórych miejscach
świata na jej poszukiwaniu spędza się nawet 7
godzin dziennie. Ograniczenie dostępu do wody ma
wpływ na takie zjawiska, jak głód, migracje czy
zagrożenia dla zdrowia.

Zmiany klimatu to nasz problem
Pytanie, które stawia sobie wiele osób, brzmi:
Dlaczego to ma być nasz problem? Mamy mnóstwo
swoich kłopotów – również wynikających ze zmian
klimatu, dlaczego mamy się przejmować
problemami ludzi na drugim końcu świata? Przecież
to nas nie dotyczy, prawda? Otóż dotyczy. Problem
zmian klimatu to problem globalny, którego nie da
się rozwiązać w jednym mieście, kraju, ani na
jednym z kontynentów. Skutków zmian klimatu
doświadczają wszyscy ludzie, a najdotkliwiej – kraje
globalnego Południa, które nie miały nawet szansy
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na rozwój swoich gospodarek i są najmniej
odpowiedzialne za obecną sytuację globalną.
To biedniejsze kraje odczują około 75–80% skutków
zmian klimatu, zmian spowodowanych głównie
przez państwa rozwinięte, w tym Polskę.
Ocieplenie klimatu na Ziemi może spowodować
katastrofalne skutki społeczne, ekonomiczne
i środowiskowe, może zagrażać życiu na planecie.
Kończące się zasoby naturalne, klęski humanitarne,
zalewanie kolejnych obszarów podnoszącymi się
morzami, prowadzą do migracji tzw. uchodźców
klimatycznych, a nawet do konfliktów. Powodzie,
huragany, obfite opady śniegu, rekordowe upały
to tylko część problemów, z którymi boryka się
Południe. W naszej polskiej rzeczywistości nie
zmagamy się na co dzień z takimi problemami jak
brak wody pitnej, brak lekarstw na choroby
tropikalne, czy brak odpowiednich materiałów
budowlanych na domy, które przetrwają
ekstremalne warunki pogodowe, zapaść rolnictwa,
a przede wszystkim brak środków do życia.

A jednak faktem jest, że wszyscy doświadczamy
negatywnych skutków zmian klimatu i musimy
podejmować środki adaptacyjne oraz mitygujące
(ograniczające) ich skutki. Jednak ludność globalnej
Północy tym różni się od Południa, że posiada środki
na zabezpieczenie i zmaganie się z najgroźniejszymi
następstwami ocieplenia, a przez to nie są one dla
nas tak dramatyczne. Zmiany klimatu stanowią
ogromną przeszkodę w rozwoju i walce z ubóstwem,
są przyczyną tysięcy zgonów. Jeśli nie zostaną
podjęte pilne działania powstrzymujące nadmierne
emisje gazów cieplarnianych, osiągnięty w ostatnich
latach postęp w walce z ubóstwem na świecie utknie
w martwym punkcie, a następnie sytuacja zacznie
się pogarszać.

Scenariusz 10.

Wprowadzenie

do zmian klimatu

Podstawa programowa:
BIOLOGIA,

III etap edukacyjny
X. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń:
1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki
globalnego ocieplenia klimatu;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny – zakres podstawowy
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
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przykładach, na czym polega ich współzależność;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy).

PRZYRODA,

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający
6. Nauka w mediach. Uczeń:
5) analizuje materiały prasowe oraz z innych
środków przekazu, wskazując różne aspekty
wybranych problemów globalnych (energetyka,
ocieplanie się klimatu, itp.).
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15. Ochrona przyrody i środowiska. Uczeń:
1) przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego
i omawia kontrowersje dotyczące wpływu człowieka
na zmiany klimatu;
6) określa cele zrównoważonego rozwoju
i przedstawia zasady, którymi powinna kierować się
gospodarka świata.

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:
3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie
globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego)
i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej
i regionalnej zapobiegające temu zjawisku.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii.
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia).
Grupa wiekowa:
klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna, uczniowie powinni siedzieć w dużym
kole.
Materiały:
duży arkusz papieru (np. dwa połączone papiery A1
lub szary papier pakowy), markery, ew. kredki,
gazety codzienne z ostatnich tygodni (można
wcześniej poprosić uczniów, aby przynieśli gazety
ze swoich domów), klej do papieru, ew. nożyczki lub
ok. 50 małych karteczek z papieru makulaturowego,
zdjęcia (w ilości odpowiadającej ilości uczniów)

twarzy osób z różnych stron świata (zdjęcia
dowolnej wielkości można wyciąć z gazet i nakleić
na brystol; zdjęcia powinny być jak najbardziej
różnorodne, na fotografiach powinni się znaleźć
mieszkańcy wszystkich kontynentów, kobiety
i mężczyźni, dzieci, młodzież, dorośli, starcy, ludzie
szczęśliwi, źli, smutni; istotne, by nie były to
postacie życia publicznego).
Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom, że zmiany klimatu
powodowane przez emisje gazów cieplarnianych są
faktem, uświadomienie skali skutków zmian klimatu
na życie ludzi na całym świecie.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń potrafi opisać mechanizm efektu
cieplarnianego,
- wymienia najważniejsze przyczyny i skutki zmian
klimatu,
- potrafi uzasadnić powiązanie pomiędzy zmianami
klimatu i ich bezpośrednimi i pośrednimi skutkami,
- dostrzega powiązanie pomiędzy swoim
zachowaniem w codziennym życiu, a zmianami
klimatu i ich skutkami dla ludzi na całym świecie,
- wyszukuje informacje w prasie codziennej, potrafi
powiązać fakty związane ze zmianami klimatu,
- uzmysławia sobie skalę obecnych
i prognozowanych skutków zmian klimatu,
- uświadamia sobie, że już dziś zmiany klimatu są
ogromnym problemem dla ludzi na całym świecie,
- wczuwa się i odgrywa rolę innej osoby,
- przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania
w kontekście zmian klimatu.
Wstęp
Zajęcia mają charakter wprowadzający
w zagadnienia zmian klimatu, podstawową wiedzę
na temat zmian klimatu uczniowie powinni uzyskać
już w szkole podstawowej, a następnie
w gimnazjum. Pierwsza część zajęć służy
przypomnieniu mechanizmu efektu cieplarnianego,
przyczyn i skutków globalnego ocieplenia.
Druga część ma uświadomić uczniom skalę
i wagę problemu zmian klimatu.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpocznij krótkim ćwiczeniem na
wyobraźnię. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie,
że są na wakacjach, budzą się o godzinie 10.00
w swoim namiocie rozłożonym na pięknej słonecznej
polanie pozbawionej cienia drzew. Budzą się
z powodu gorąca, jakie panuje w namiocie.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.

84

Dział: Zmiany Klimatu
Otwierają poły namiotu, a z zewnątrz wpada
znacznie chłodniejsze powietrze. Niestety jesteśmy
w szkole. Zwróć się do uczniów, aby wyjaśnili
z jakim mechanizmem mieliśmy do czynienia
w namiocie (efekt szklarniowy/cieplarniany),
czym są gazy cieplarniane, poproś o wymienienie
najważniejszych z nich.
Następnie rozłóż na podłodze lub połączonych
stolikach duży arkusz papieru oraz markery lub
kredki. Narysuj na nim jak największy okrąg,
a wewnątrz jego drugi mniejszy. Wyjaśnij, że
mniejszy okrąg symbolizuje Ziemię – poproś, aby
każdy uczestnik zaznaczył na niej swoją obecność
za pomocą inicjałów, imienia lub jakiegoś symbolu,
zwróć uwagę, żeby napisy i obrazki nie zajęły całej
powierzchni okręgu, gdyż w dalszej części zajęć
będziemy go jeszcze uzupełniać.
Gdy już wszyscy się podpiszą, wyjaśnij, że drugi,
większy okrąg symbolizuje warstwę gazów
cieplarnianych. Poproś, aby uczniowie w większym
okręgu narysowali przyczyny zmian klimatu, źródła
gazów cieplarnianych: fabryki, elektrownie,
hodowle, uprawy, samochody, wycinanie lasów itp.
Istotne jest, by na rysunku znalazło się także jak
najwięcej konkretnych urządzeń, przedmiotów czy
aktywności ludzi mających negatywny wpływ na
klimat, jak np. lodówka, czajnik, ładowarka,
marnowanie papieru, jedzenie mięsa,
nadkonsumpcja, „gadżeciarstwo” (np. coroczna
wymiana komórki), loty samolotem itp.
Na uzupełnianie okręgu poświęć co najmniej 10-15
minut, zachęcaj uczniów do uszczegóławiania
rysunków tak, by ułatwić pojedynczym osobom
identyfikację z zaprezentowanymi zachowaniami
(np. zużywanie energii przez urządzenia elektryczne
w domu a funkcjonowanie elektrowni).
Kolejny etap poświęć na zapełnienie mniejszego
okręgu symbolizującego Ziemię.
Poproś o narysowanie (ewentualnie wpisanie)
obecnych i prognozowanych skutków zmian klimatu
na życie na Ziemi – zarówno tych bezpośrednich jak
i pośrednich, takich jak długotrwałe susze lub
intensywne powodzie, zapaść rolnictwa, brak
dostępu do czystej wody, niedożywienie i głód,
choroby, wojny o wodę.
Gdy już pomysły się wyczerpią poproś o odłożenie
markerów i podziel uczniów na 2-3 osobowe grupy.
Rozdaj grupom gazety codzienne z ostatnich
tygodni. W zależności od tego, czy chcesz poświęcić
gazety, możesz rozdać nożyczki do wycinania
potrzebnych cytatów, albo rozdać małe karteczki
(najlepiej z makulatury, kartka A4 pocięta na 4-6
kawałków) i pisaki, by uczniowie wynotowywali
najważniejsze informacje.
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Poproś uczniów o przejrzenie gazet pod kątem
doniesień związanych z istniejącymi skutkami zmian
klimatu – mogą to być doniesienia o kataklizmach,
ekstremalnych zjawiskach pogodowych zarówno
w Polsce, jak i na świecie, informacje o podwyżkach
cen żywności, chorobach, sytuacji w krajach
globalnego Południa, informacje z działu
Gospodarka/Ekonomia. Znalezione artykuły lub
ich fragmenty należy wyciąć z gazety, zaznaczyć
kolorowym pisakiem najważniejsze fragmenty (lub
przepisać na karteczki najważniejsze informacje).
Po zakończeniu prac przedstawiciele kolejnych grup
podchodzą do rysunku z kręgami i w mniejszym
okręgu przyklejają znalezione informacje
(w przypadku braku miejsca na marginesie kartki,
poza dużym okręgiem), omawiając w skrócie
wydarzenie, sytuację.
Ta część zajęć ma na celu uzmysłowienie skali
dzisiejszych skutków zmian klimatu i poprzez
prezentację faktów, konkretnych wydarzeń
dotykających konkretnych ludzi. Uświadamia,
że już dziś zmiany klimatu są ogromnym problemem
dla ludzi na całym świecie. Właściwie nie ma
tygodnia, by w różnych częściach świata zmiany
klimatu nie dawały o sobie znać. Częstotliwość
i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych
w ostatnich kilkudziesięciu latach na świecie
wielokrotnie zwiększyła się. Zainicjuj rozmowę na
temat wpływu zmian klimatu na ludzi w różnych
częściach świata. W jaki sposób my (ja, ty,
mieszkańcy Polski) odczuwamy zmiany klimatu,
a jak odczuwają je mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki
Południowej.
Ostatnim elementem zajęć będzie krótkie ćwiczenie
dramowe. Rozlosuj wśród uczniów przygotowane
wcześniej zdjęcia twarzy różnych osób. Poproś,
aby każdy indywidualnie dokładnie przyjrzał się
otrzymanemu zdjęciu i postarał się dopowiedzieć
historię wylosowanej osoby. Wyjaśnij, że każda
postać będzie miała 1 minutę na to, by powiedzieć
kim jest, jak się nazywa, skąd pochodzi i w jaki
sposób ona odczuwa zmiany klimatu. Prosimy
uczniów, żeby do zdjęć wymyślili opowieści, np.
z czego dziewczynka się śmieje, o czym rozmyśla
ten człowiek, co spowodowało, że ta kobieta jest
smutna, jakie jest marzenie tamtego chłopaka.
Uczniowie powinni uwzględnić emocje wyrażone
na fotografii i przyjmując odpowiednią pozę, wyraz
twarzy, sposób mówienia, opowiedzieć historię
danej osoby. Odgrywanie ról innych osób pozwala
lepiej poznać świat odczuwany z perspektywy
innych ludzi, dzięki takim technikom uczniowie stają
się bardziej empatyczni, co w przypadku rozumienia
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problemu zmian klimatu, a przede wszystkim jego
rozwiązania, jest niezwykle ważne.
Na zakończenie zajęć poproś uczniów, żeby
dokończyli zdanie: „Jestem …(imię ucznia)…
i marzę o …”. To ćwiczenie ma na celu umożliwienie
uczniom wyjście z roli, którą odgrywali, a także
poświęcenie chwili czasu na osobistą refleksję na
temat swoich marzeń w kontekście wiedzy
i doświadczeń wynikających z zajęć.
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Scenariusz 11.

Dostęp do czystej wody

a zmiany klimatu

Podstawa programowa:

BIOLOGIA,

III etap edukacyjny
X. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń:
3) proponuje działania ograniczające zużycie wody
i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów
w gospodarstwach domowych.

9) (…) uzasadnia potrzebę racjonalnego
gospodarowania w środowisku charakteryzującym
się poważnymi niedoborami słodkiej wody;
10) określa związki pomiędzy problemami
wyżywienia, występowaniem chorób (m.in. AIDS)
a poziomem życia w krajach Afryki na południe
od Sahary.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny – zakres podstawowy

GEOGRAFIA,

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek –
przyroda – gospodarka. Uczeń:

1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;

III etap edukacyjny
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4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy).

PRZYRODA,

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający
4. Dylematy moralne w nauce. Uczeń:
9) przedstawia problemy związane z eksploatacją
zasobów naturalnych, wskazując przykłady
niszczącej działalności człowieka.
15. Ochrona przyrody i środowiska. Uczeń:
6) określa cele zrównoważonego rozwoju
i przedstawia zasady, którymi powinna kierować się
gospodarka świata.

1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych;
potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru
wody na świecie i określa przyczyny tego
zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód);
przedstawia projekty rozwiązań stosowanych
w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych
strefach klimatycznych.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

16. Nauka i sztuka. Uczeń:

4. Struktura społeczna.

8) wskazuje zmiany środowiska, np. krajobrazu pod
wpływem działalności człowieka albo klimatyczne,
jakie można zauważyć porównując krajobrazy
przedstawione w dawnym malarstwie z ich stanem
współczesnym.

2) porównuje skalę nierówności społecznych
w Polsce i wybranym państwie, wyjaśniając związek
między nierównościami społecznymi a nierównością
szans życiowych.

23. Woda – cud natury. Uczeń:
7) wykazuje konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi wody oraz
przedstawia własne działania, jakie może w tym celu
podjąć.

BIOLOGIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:
2) przedstawia podstawowe motywy ochrony
przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne
i estetyczne).

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne
świata. Uczeń:
1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych
i trudnych warunkach do zamieszkania w skali
globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości
rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie.
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa
i organizacji pozarządowych państwom i regionom
dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi,
wojnami, głodem).
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3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:

7. Procesy narodowościowe i społeczne we
współczesnym świecie. Uczeń:
5) omawia przyczyny i skutki konfliktów
społecznych w państwach Afryki, Azji, Ameryki
Południowej i Środkowej.
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;
5) wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów
zbrojnych we współczesnym świecie.
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia).
Grupa wiekowa:
klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna.
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Materiały:
3 duże arkusze papieru, 3 mazaki, sznurek ok. 10 m
lub taśma papierowa, papier makulaturowy do
notatek, pisaki, powielony załącznik nr 2 (ok. 5-6
sztuk).
Cel ogólny:
Uświadomienie wpływu zmian klimatu
na dostępność wody pitnej.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń uświadamia sobie, jaką rolę
odgrywa woda w życiu pojedynczych ludzi,
- porównuje swoją sytuację z sytuacją rówieśnika
z Ghany,
- charakteryzuje problem dostępu do czystej wody
w różnych częściach świata,
- wyjaśnia, jaki wpływ mają zmiany klimatu na
stosunki wodne na świecie,
- wymienia regiony zagrożone suszami oraz regiony
szczególnie zagrożone powodziami,
- opisuje wpływ niedoboru wody na sytuację
społeczno-polityczno-gospodarczą regionów,
- uświadamia sobie, jak można zaadaptować się do
zmian klimatu.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpoczynamy kwizem na temat wody
(załącznik nr 1). Salę lekcyjną (lub korytarz)
podziel na pół rozciągając na podłodze sznurek,
przylepiając taśmę papierową lub rysując linię
kredą. Oznacz jedną połowę słowem „prawda”,
a drugą „fałsz”. Wyjaśnij uczniom zasady zabawy.
Zadaniem uczniów w odpowiedzi na pytanie będzie
przejście na tę część sali, która według nich jest
prawidłowa, na stronę „prawdy” lub „fałszu”.
Po zakończeniu kwizu porządkujemy i uzupełniamy
uzyskane informacje. Na Ziemi tylko 3% całkowitej
objętości wody to woda słodka, z czego większość
zmagazynowana jest w lodach i lodowcach oraz pod
ziemią. Wody powierzchniowe, które stanowią
podstawowe źródło wody pitnej dla ludzi, wynoszą
ok. 0,007% całkowitych zasobów wodnych Ziemi
(prawie połowa tych zasobów zmagazynowana jest
w Bajkale i Wielkich Jeziorach Ameryki Płn.).
Wykorzystajmy porównanie dla lepszego
wyobrażenia: gdyby objętość wód powierzchniowych
zajęła pół szklanki (100 ml) to całe zasoby wody na
świecie wyniosłyby ok. 1428 litrów. Zasoby wodne
na świecie są nierówno rozmieszczone, jest ich
coraz mniej, a ich jakość z roku na rok się pogarsza.
Obecnie około 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu do
czystej wody.

Poproś uczniów, by wyobrazili sobie, albo
przypomnieli sytuację, kiedy przez 2-3 dni w
kranach w ich łazience i kuchni nie było wody,
bo pękła rura wodociągowa. Podziel uczniów na 4-5
osobowe grupy, rozdaj kartki makulaturowe do
notatek i poproś, aby opisali jak zmieniłoby się ich
życie w ciągu tych dni (np. noszenie wody
z beczkowozu, kupno wody butelkowanej, mniejsze
zużycie naczyń – picie napojów w tym samym kubku,
trudności w praniu, sprzątaniu, wodę w toalecie
spuszczamy rzadziej, nie podlewamy kwiatków,
myjemy się znacznie oszczędniej lub chodzimy umyć
się do kogoś innego). Na wykonanie zadania
przeznacz maksymalnie 5 minut, a następnie
zaprezentuj statystyki dotyczące zużycia wody
w Polsce.
Woda zużywana do:
picia i gotowania (3% całkowitej ilości zużywanej
wody)
codziennej toalety osobistej (7%)
kąpieli (37%)
prania (17%)
zmywania naczyń (5%)
korzystania z toalety (21%)
sprzątania (5%)
innych czynności (6%)
Wspólnie zastanówcie się, jak te proporcje
zmieniłyby się w rozważanej przed chwilą sytuacji
braku wody w kranie. Pomyślcie, jak sytuacja
wyglądałaby, gdyby wody nie było przez tydzień
lub miesiąc w całej dzielnicy. Są takie miejsca,
w których nie ma jej nigdy. Rozdaj grupom
powielony załącznik nr 2 i poproś o zapoznanie się
z nim. Poproś o odpowiedź na pytanie: czego
możemy nauczyć się od mieszkańców globalnego
Południa w kontekście oszczędzania wody?
Po zakończeniu omówcie wyniki prac w grupach.
Ponownie podziel uczniów, tym razem na 3 grupy,
wybierz także trzech uczniów, którzy będą
protokołować przebieg dyskusji (najlepiej jeśli będą
to osoby sprawne w notowaniu, piszące czytelnie
i posiadające umiejętność łatwego referowania).
Wyjaśnij, że będziecie pracować metodą „world
cafe”, opowiedz, na czym polega ta metoda.
Metoda „world cafe” pozwala stosunkowo dużej
grupie osób porozumiewać się i umożliwia
wszystkim uczestnikom aktywny udział w dyskusji.
Rozmowy odbywają się w grupach przy osobnych
stołach, przy każdym stoliku siedzi przydzielony do
niego protokolant („stolikowy”), który notuje
pojawiające się pomysły. Przy każdym stoliku
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omawiany jest inny problem. Dyskusje odbywają się
w trzech 10 minutowych rundach. Grupy zasiadają
do stolików, po 10 minutach następuje zmiana,
członkowie grup przenoszą się do kolejnego stolika,
protokolant zostaje na swoim miejscu. Po kolejnych
10 minutach następuje kolejna zmiana. Dzięki temu,
każdy z uczestników będzie miał okazję do
zaprezentowania poglądów i opinii we wszystkich
obszarach tematycznych. Praca wykonana przez
pierwszą grupę przy danym stole stanowi bazę dla
kolejnych grup, które rozwijają i uzupełniają
wcześniejsze propozycje. Po każdej zmianie osób
przy stoliku protokolant krótko referuje nowej
grupie dotychczasowe pomysły. Po ostatniej rundzie
członkowie wszystkich zespołów siadają razem,
a protokolanci omawiają przebieg dyskusji
i wygenerowane pomysły.
Rozdaj protokolantom arkusze papieru i markery
oraz przydziel tematy.
Przyczyny braku dostępu do czystej wody
w różnych regionach świata.
Skutki bezpośrednie i pośrednie (w tym
długofalowe) niedoborów czystej wody.
Pomysły na rozwiązanie problemu niedoboru
czystej wody.
Najlepiej, gdyby praca przebiegała w dużym
pomieszczeniu, albo w trzech pomieszczeniach tak,
aby grupy nie przeszkadzały sobie nawzajem.
Przypomnij, że praca nad jednym zagadnieniem
będzie trwała 10 minut. Daj znak rozpoczęcia
dyskusji, a po upływie określonego czasu zarządź
zmianę stolików. Postaraj się tak rozplanować czas,
aby zakończyć ostatnią rundę przed dzwonkiem na
przerwę lub umów się z uczniami, że będą pracować
tak długo, aż odbędą się wszystkie rundy.
Po ostatniej rundzie poproś, aby uczniowie usiedli
w dużym kole, a protokolanci przedstawili wyniki
dyskusji. Powieś arkusze z notatkami w widocznym
dla wszystkich miejscu.
Poproś uczniów o wskazanie i zaznaczenie na
arkuszach (np. poprzez podkreślenie) przyczyn
niedoboru czystej wody oraz rozwiązań tego
problemu, związanych ze zmianami klimatu.
Przedyskutujcie na forum klasy wpływ zmian
klimatu na pogarszanie się dostępności wody pitnej.
W toku dyskusji spośród pomysłów na rozwiązanie
problemu niedoboru czystej wody wyłońcie
najistotniejsze kierunki działań, które powinniśmy
podjąć jako społeczeństwa bogatej Północy oraz
działania, jakie powinni podjąć mieszkańcy terenów
z niedoborem wody. Na zakończenie poproś
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uczestników o zastanowienie się nad tym, co sami
mogą i chcą od dziś zmienić w swoim życiu, aby
przeciwdziałać narastającemu problemowi
niedoboru wody.

Załącznik nr 1 -

KWIZ NA TEMAT WODY,
ODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA
Europejczycy do spłukiwania toalety zużywają
ok. 20% całkowitej ilości zużywanej przez siebie
w życiu codziennym wody. (prawda)
Europejczyk zużywa średnio 150 litrów wody
dziennie. (fałsz – ok. 570 litrów)
40% światowego zużycia wody pitnej przypada
na rolnictwo. (fałsz – 70%)
Na przemysł przypada 22% światowego zużycia
wody. (prawda)
Kobiety i dzieci (gł. dziewczynki) z krajów
globalnego Południa muszę przejść średnio 2 km
niosąc 50 litrów wody, by zaspokoić najbardziej
podstawowe potrzeby swoich rodzin. (fałsz 6
km i 20 litrów)
Europejczycy do picia i gotowania zużywają ok.
3% całkowitej ilości zużywanej przez siebie w
życiu codziennym. (prawda)
1000 litrów wody zużywa się podczas
przygotowania dziennej racji żywnościowej dla
jednej osoby w Europie lub USA. (fałsz – 3000
litrów)
Obecnie około 1,3 miliarda ludzi nie ma dostępu
do czystej wody. (prawda)
Jednorazowe pranie w pralce zużywa średnio 60
litrów wody. (prawda)
Do wyprodukowania 1 tony mięsa zużywa się 5
razy więcej wody niż do produkcji 1 tony zboża.
(prawda)
Co 12 mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu
pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem
zanieczyszczonej wody. (fałsz – co szósty)
Spośród ludzi, którzy nie mają dostatecznego
dostępu do wody pitnej aż 65% pochodzi z Azji.
(prawda, 27% z Afryki)
Woda pitna stanowi 6% światowych zasobów
wody. (fałsz – 0,6%)
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Załącznik nr 2 BLOG Z GHANY

Nic się nie dzieje, zwykły nudny
dzień w Ghanie.
Jutro nic nie masz w planie, cały dzień w domu
w Vakpo Todzi. Postanawiasz posiedzieć do późna,
bo nie musisz wstawać rano. Sąsiedzi zawsze kładą
się spać o północy. Wstają o szóstej rano. Zawsze.
Eh, nigdy nie będziesz jak oni, wewnętrzny zegar
rozregulował się dawno temu w Europie.
Oczywiście plany spania do południa nie powiodły
się. Do drugiej w nocy pod twoim oknem darła się
koza. Jak już udało się zasnąć, to zaczęły piać
koguty. Też pod oknem. Bo tam cień. No to wstałeś.
Co ty będziesz robił cały dzień. Pozamiatałeś
naokoło domu. Posprzątałeś w środku. Może sobie
pranie zrobisz. Deszcz zaczyna padać – trzeba
wystawić wiadro i miski na deszczówkę. Dzieciaki
sąsiadki stoją w ubraniach na deszczu. Ty pod
daszkiem patrząc jak twoje wiadro napełnia się
wodą. Po krótkim namaczaniu dzieci zdejmują
ciuszki, mama je namydla w tym deszczu – dzieci się
piorą. Mama bierze wiadro napełnione deszczówką
i z rozmachem wylewa na dzieci, które stoją na
progu domu. Ot, przy okazji podłoga się w domu
umyje mydlinami z dzieci. Wiesz, że to ogromna
bieda, ale przez moment myślisz sobie, jakie tu jest
wszystko proste.
Gdy deszcz ustaje, robisz sobie pranie, które
wywieszasz na chwilowe słońce – jeszcze będzie dziś
padać raz, więc i tak zaraz będziesz je ściągać.
Tymczasem wodą z prania myjesz też podłogę
w domu. A co. Obserwacja sąsiadów nie idzie w las.
Przypominasz sobie kolejny raz, że jesteś wśród
ludzi, którzy walczą każdego dnia z ubóstwem,
którego nie da się porównać do biedy w Europie.
Jeszcze bardziej nabierasz do nich szacunku
i pokory.
[Źródło: Ola Antonowicz,
http://globalnepoludnie.pl/Nic-sie-nie-dzieje-zwyklynudny]

Woda w kranie na śniadanie
Wynajmujesz dom na wsi z dwoma pokojami,
salonem, korytarzem prowadzącym do toalety
i prysznica. To dom na wsi w Afryce. Jednak
murowany i z dostępem do prądu i wody, co z gruntu
sytuuje cię wśród bogatszej części społeczności.

Większość mieszkańców bowiem mieszka
w rozsypujących się murowanych pomieszczeniach,
bądź w glinianych lepiankach. Za kuchnię służy im
namiot zrobiony z bambusów i liści palmowych.
Ty też nie masz w swoim domu kuchni. Ale to nawet
lepiej, bo nie wyobrażasz sobie gotowania
czegokolwiek w zamkniętym pomieszczeniu.
Jest i tak zbyt gorąco, by usiedzieć wewnątrz
w ciągu dnia.
Dom i owszem ma prąd, ale wody jeszcze nie.
Właściciel obiecuje ci, że to się zmieni. Wkrótce.
Faktycznie, jeszcze tego samego dnia przychodzi
hydraulik i podłącza licznik. Ale sam licznik nie
wystarcza. Hydraulik tłumaczy, że system jest
gotowy, ale niestety rurociąg dostarczający wodę
połowie mieszkańców wsi (w tym tobie), jest
zepsuty. Nastąpił wyciek. Myślisz, nie ma sprawy,
jak tylko wyciek zostanie naprawiony, z kranu poleci
woda. Tymczasem jedziesz na targ i kupujesz
kilkudziesięciolitrową plastikową beczkę, w której
przechowujesz wodę przyniesioną ze zbiornika na
deszczówkę należącego do właściciela domu.
Przy okazji odkrywasz zastosowanie dla małych
kolorowych plastikowych wiadereczek, które
sprzedają na wszystkich straganach. Doskonałe do
polewania się, nabierania wody na kawę i mycia
kubków. I uczysz się korzystać z afrykańskiej wody.
Do picia, do mycia, do kibla. Żadnego tam chlust
za ganek, wszystko się przyda. Ta woda trochę
śmierdzi, zastanawiasz się, czy ją pić. W końcu
jednak pijesz przegotowaną. Chyba bardziej ze
wstydu przed sąsiadami, którzy nie kupują wody
butelkowanej nigdy.
Tak mijają dni. Przyzwyczajasz się do tego, że woda
jest nie w kranie, tylko w niebieskiej beczce.
W napełnianiu beczki pomagają ci dzieci sąsiadów,
które nie mogą zrozumieć, że nosisz na głowie wodę
w miednicy razem z nimi. Aha! Nie dodałam,
że jesteś biały. To w oczywisty sposób zmienia
nastawienie wszystkich mieszkańców wsi wobec
ciebie.
Po kilku dniach właściciel domu przychodzi i mówi,
że gdy następnym razem skończy się woda, dzieci
pójdą i przyniosą jej nowy zapas z pompy, która jest
po drugiej stronie wsi. Całkiem daleko – myślisz.
I jeszcze - deszczówka się kończy. W zasadzie nic
w tym dziwnego, bo pora deszczowa zmierza ku
końcowi i ulewy są coraz rzadsze. Pytasz
właściciela, czy długo jeszcze będą naprawiać
rurociąg. Nie ma pojęcia. Nikt w zasadzie nie ma
o tym pojęcia, choć wszyscy ludzie z sąsiedztwa
chodzą po wodę albo do wspomnianej oddalonej
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pompy, albo do rzeki, która jest jeszcze dalej niż
pompa. Zastanawiasz się, dlaczego biorą wodę
z rzeki, skoro jest brudniejsza i dalej trzeba po nią
iść. Woda z rzeki jest za darmo.
Ten brak wody zaczyna cię wkurzać. Nie chodzi o to,
że kłopotliwe jest korzystanie z wody z beczki, czy
przynoszenie jej. Noszenie wody z pompy staje się
nawet miłym zajęciem, bo mieszkańcy wsi
zaczepiają cię śmiejąc się i niedowierzając, że sam
ją sobie nosisz. Ty ich też nie do końca rozumiesz.
Ciężko ci zaakceptować, że tak ciężkie miednice
miałyby nosić dzieci z sąsiedztwa – nosisz je za nie,
a w zasadzie z nimi, bo one towarzyszą ci na każdym
kroku próbując co chwila przejąć miednicę, jakby
zawstydzone, że to ty ją dźwigasz.
Brak wody w rurach wkurza cię z innego powodu.
Było obiecane. Gdyby właściciel uprzedził cię, że nie
będzie wody w rurach, byłbyś całkowicie
zrelaksowany nosząc sobie ją na głowie co wieczór.
Jednak w tej sytuacji nosisz ją sobie i myślisz, ile
jeszcze nie będzie tej wody, na którą się umówiłeś?
W zasadzie czujesz się oszukany, choć cały czas
właściciel mówi, że jak tylko naprawią rurociąg,
woda popłynie w twoim kamiennym, zagrzybionym
brodziku. I tego właśnie chcesz. Bo tak było
ustalone.
Któregoś wieczora myślisz sobie, że twoja upartość
całkiem przypomina upartość tych poukładanych
ludzi, którzy wsiadając do pustego pociągu
z miejscówkami zawsze siadają dokładnie na
wyznaczonym przez bilet miejscu. Zawsze się
z tego śmiałeś myśląc o sobie, jako o człowieku
wyluzowanym i niepotrzebującym tego typu
ograniczającego porządku. Siedząc na ganku obok
niebieskiej beczki uświadamiasz sobie, że twoje
wkurzenie jest całkiem podobne do owych
szukających swojego miejsca w pustym pociągu.
Przychodzi właściciel i zagaduje pytając, czy brak
wody ci nie doskwiera. Odpowiadasz, że nie
i naprawdę czujesz, że już możesz sobie chodzić
do tej pompy. Właściciel niespodziewanie zaczyna
narzekać, że jego zbiorniki na deszczówkę się
kończą i niedługo on też będzie musiał zacząć
wysyłać dzieci po wodę na drugi koniec wsi.
I płacić. Bo deszczówka była przecież za darmo.
[Źródło: Ola Antonowicz,
http://globalnepoludnie.pl/Woda-w-kranie-nasniadanie]
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Scenariusz 12.

Od kogo zależy

jakość życia mieszkańców
globalnego Południa?

Podstawa programowa:

BIOLOGIA,

zasobów naturalnych, wskazując przykłady
niszczącej działalności człowieka.

III etap edukacyjny

6. Nauka w mediach. Uczeń:

X. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń:
1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki
globalnego ocieplenia klimatu.

5) analizuje materiały prasowe oraz z innych
środków przekazu, wskazując różne aspekty
wybranych problemów globalnych (energetyka,
ocieplanie się klimatu, itp.).

HISTORIA,

15. Ochrona przyrody i środowiska. Uczeń:

III etap edukacyjny – zakres podstawowy
31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń:
2) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych
skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla
środowiska naturalnego.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny – zakres podstawowy
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy).

PRZYRODA,

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający
4. Dylematy moralne w nauce. Uczeń:
9) przedstawia problemy związane z eksploatacją

1) przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego
i omawia kontrowersje dotyczące wpływu człowieka
na zmiany klimatu;
6) określa cele zrównoważonego rozwoju
i przedstawia zasady, którymi powinna kierować się
gospodarka świata.
16. Nauka i sztuka. Uczeń:
8) wskazuje zmiany środowiska, np. krajobrazu pod
wpływem działalności człowieka albo klimatyczne,
jakie można zauważyć porównując krajobrazy
przedstawione w dawnym malarstwie z ich stanem
współczesnym.

BIOLOGIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:
2) przedstawia podstawowe motywy ochrony
przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne
i estetyczne);
7) uzasadnia konieczność międzynarodowej
współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom
przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np.
CITES, „Natura 2000”, Agenda 21).

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.

92

Dział: Zmiany Klimatu
GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
8) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany
struktury wykorzystania surowców energetycznych
na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia
produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia
surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić
twierdzenie „ropa rządzi światem”.
3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:
1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi
przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie
globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego)
i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej
i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;
5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze
czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko
przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii
energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji,
zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).

HISTORIA,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
III. Dzieje nowożytne
2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji
przemysłowej. Uczeń:
3) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe
i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii.
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
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2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji
o zasięgu globalnym (organizacji, korporacji,
mediów) w procesach globalizacyjnych;
3) rozważa racje ruchów ekologicznych
i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciwników,
formułując własne stanowisko w tej sprawie.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
10) wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach
i zmianach w gospodarce świata i Polski;
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji,
sytuację młodych ludzi; rozważa możliwości ich
rozwiązania.
Grupa wiekowa:
klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna.
Materiały:
papier do notatek, pisaki, 3 duże arkusze papieru,
powielony w kilku egzemplarzach załącznik nr 1 i 2
(1 egz. na 4-5 osób).
Cel ogólny:
Ukazanie wpływu skutków zmian klimatu na
sytuację mieszkańców krajów globalnego Południa,
którzy od dekad walczą z ubóstwem oraz roli
mieszkańców bogatej Północy (jako odpowiedzialnych za zmiany klimatu oraz tych, którzy mogą
podjąć realne kroki dla naprawy sytuacji poprzez
ochronę klimatu i wsparcie adaptacji do zmian
klimatu w najbiedniejszych krajach).
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń wymienia przyczyny zmian
klimatu,
- porównuje roczne emisje dwutlenku węgla
w przykładowych krajach,
- potrafi własnymi słowami wyjaśnić czym jest
odpowiedzialność oraz odpowiedzialność
historyczna,
- na podstawie czytanych artykułów wypowiada się
na temat sytuacji mieszkańców globalnego Południa
w kontekście zmian klimatu,
- uzasadnia konieczność społeczną, polityczną,
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gospodarczą i moralną zrównoważonego
i sprawiedliwego rozwoju całego świata,
- wyciąga ogólne wnioski na podstawie przykładów
z życia oraz danych,
- wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności.
Przed zajęciami
Poproś uczniów o przeczytanie co najmniej jednego
artykułu (z internetu lub gazety) poświęconego
sytuacji życiowej Afrykańczyków.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpoczynamy przypomnieniem przyczyn
zmian klimatu. Poproś uczniów o wymienienie
gazów cieplarnianych oraz ich najważniejszych
źródeł (spalanie paliw kopalnych, w tym energetyka
i transport, przemysł, a także rolnictwo – zarówno
uprawy, jak i hodowla). Jeśli jest taka potrzeba,
przypomnij, że średnia temperatura Ziemi w czasie
ostatnich 150 lat wzrosła o prawie 0,7°C, a biorąc
pod uwagę pewną bezwładność układu
klimatycznego Ziemi w powiązaniu z ilością
obecnych w atmosferze gazów cieplarnianych
temperatura nieuchronnie wzrośnie o minimum
1,4°C, co oznacza, że już teraz obserwowane skutki
zmian klimatu takie, jak ekstremalne zjawiska
pogodowe, długotrwałe susze, niszczące powodzie
i huragany będą nieść jeszcze większe zniszczenia,
a przede wszystkim będą pogłębiać ubóstwo krajów
rozwijających się.
Zapisz na tablicy cytat autorstwa Antoine de SaintExupéry: „Być człowiekiem to właśnie być
odpowiedzialnym”. Zapytaj, czym jest
odpowiedzialność, a także poproś o podanie
przykładów, kiedy ktoś jest za coś odpowiedzialny
na poziomie codziennego życia ludzi, jak i na
poziomie instytucjonalnym (za co odpowiedzialny
jest np. nauczyciel, minister, instruktor nauki jazdy,
urzędnik) oraz na poziomie społeczeństw (za co
odpowiedzialne są rządy, narody). Zapytaj, z czym
kojarzy się uczniom pojęcie „historycznej
odpowiedzialności”.
Zaprezentuj uczniom dane nt. emisji dwutlenku
węgla przez poszczególne kraje (załącznik nr 1
i 2). Możesz je powielić po 1 sztuce na 4 osoby.
Zwróć uwagę na stosunek emisji pomiędzy krajami
wysokorozwiniętymi i rozwijającymi się – które kraje
mają najwyższą roczną emisję, a jak wygląda emisja
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Poproś
o wyciągnięcie wniosków z otrzymanych danych.
Następnie zwróć uwagę uczniów na dwa ważne

aspekty dyskusji o emisji gazów cieplarnianych.
Pierwszy z nich to historyczna emisja oznaczona
od czasów rewolucji przemysłowej. Kraje rozwinięte
odpowiadają za każde 7 z 10 ton CO2, które znajdują
się w atmosferze. Jak wynika z badań World
Resources Institute, Stany Zjednoczone
wprowadziły do atmosfery w okresie od 1900
do 2002 roku, 1050 ton dwutlenku węgla
w przeliczeniu na jednego mieszkańca swojego
kraju, Chiny 68 ton, zaś Indie 25 ton. Druga sprawa
to obecna nierówność pomiędzy bogatą Północą
i biednym Południem. Aby wyrównać dzielącą nas
przepaść, konieczny będzie wzrost emisji w krajach
rozwijających się, gdzie obecnie emisji prawie nie
ma (łączna emisja krajów Afryki bez Egiptu i RPA
wynosi nieco więcej niż połowa emisji samych
Niemiec, kraje te łącznie odpowiedzialne są
zaledwie za 1,6% światowej emisji). Za połowę
światowej emisji CO2 odpowiedzialny jest 1 miliard
najbogatszych mieszkańców globu, zaś 1 miliard
najbiedniejszych ludzi emituje tylko 3% CO2.
„19 milionów mieszkańców Nowego Jorku emituje
więcej CO2 niż 766 milionów ludzi zamieszkujących
50 najbiedniejszych krajów świata.”15 W wielu
przypadkach za wzrost emisji w krajach
rozwijających się odpowiedzialne są koncerny,
które przenoszą tam z Ameryki lub Europy swoją
produkcję.

Podziel uczniów na pary i każdej parze
przyporządkuj litery: A, B lub C. Zadbaj o to,
by w grupach A, B i C było tyle samo uczniów
(np. w klasie 24-osobowej – będą po 4 grupy
z każdej litery). W przypadku gdy liczba uczniów nie
pozwoli na utworzenie odpowiedniej ilości par możesz dołączyć dodatkowych uczniów i stworzyć
trójki. Każdej parze A daj karteczkę z pytaniem:
„Dlaczego to w mieszkańców krajów rozwijających
się najbardziej uderzają skutki zmian klimatu?”.
Każdej parze B daj karteczkę z pytaniem: „Jaką rolę
w obecnej sytuacji mieszkańców krajów
rozwijających się odegrali w historii i odgrywają
dzisiaj mieszkańcy krajów wysokorozwiniętych?”,
a każdej parze C pytanie: „Co trzeba zrobić, by
sytuacja życiowa mieszkańców globalnego Południa
poprawiła się?”. Każda para powinna też posiadać
papier do notatek i pisaki. Pary powinny się
rozproszyć po sali. Na dane hasło, do każdej pary A
powinna dołączyć jedna para B i jedna para C.
W takich połączonych grupach uczniowie pracują
nad odpowiedzią na pytanie grupy A czyli:
„Dlaczego w mieszkańców krajów rozwijających się
najbardziej uderzają skutki zmian klimatu?”.

Global Development Research Group,
Policy Paper 3/2010, http://www.gdrg.pl/attachments/124_POLICY_PAPERS_
Nr_3_2010.pdf
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Pomysły i przemyślenia grupy notuje przedstawiciel
pary A, zadaniem pary A jest, korzystając z wiedzy
swojej i kolegów z par B i C, jak najpełniej
odpowiedzieć na pytanie. Na pracę przeznaczamy
ok. 5 minut, a następnie następuje zmiana par, tym
razem to do każdej pary B powinna dołączyć para A
i C, przy czym pary w połączonych grupach nie
powinny powtarzać się w stosunku do wcześniejszej
rundy. W zespołach uczniowie odpowiadają na
pytanie B, po zakończeniu robimy jeszcze jedną
zmianę i tym razem to para C jest wiodącą i zespoły
odpowiadają na pytanie C. Po zakończeniu
wszystkich rund zwróć się do uczniów, by połączyli
się w trzy duże zespoły według liter, tzn. wszystkie
pary A razem, wszystkie B i wszystkie C. W takich
zespołach uczniowie porządkują odpowiedzi na
pytania i zapisują je na dużym arkuszu papieru
w dowolnej, ale przejrzystej formie.
W podsumowaniu poproś przedstawicieli grup
o zaprezentowanie najistotniejszych myśli
wypracowanych podczas rozmów. Taka metoda
pracy pozwala wydobyć wiedzę i przemyślenia
każdego ucznia, uczniowie uczą się od siebie
nawzajem, a ponieważ następuje ciągła rotacja
młodzież ma okazję porównać swoje i kolegów
obserwacje i refleksje. Na zakończenie zajęć poproś
uczniów, by indywidualnie odpowiedzieli na
poniższe pytania (na głos lub na kartce).
Myśląc o zmianach klimatu dokończ poniższe
zdania:
Jako mieszkańcowi bogatej Północy wstyd mi ...
Boję się, że ...
Mam nadzieję, że ...
Ode mnie zależy czy ...
Gdybym bym/była mieszkańcem globalnego
Południa chciałbym powiedzieć Europejczykom ...
Gdyby to ode mnie zależało, polityka klimatyczna
Polski zakładałaby ...
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Załącznik nr 1 -

emisja CO2 w 2006 r. w mln ton*
.*

emisja CO2 w 2011 r. w mln ton*

% emisji światowej w 2011 r.*

miejsce na świecie w emisji*

emisja CO2 w 2011 r. w mln ton**

EMISJA CO2

Chiny

6415,5

8979,1

26,4%

1

9700

Stany Zjednoczone

6412,0

6016,6

17,7%

2

5420

Indie

1222,4

1798,0

5,3%

3

1970

Rosja

1647,9

1675,0

4,9%

4

1830

Japonia

1376,4

1307,4

3,8%

5

1240

Niemcy

894,3

802,8

2,4%

6

810

Korea Południowa

606,0

738,1

2,2%

7

610

Kanada

628,8

624,4

1,8%

8

560

Arabia Saudyjska

436,7

602,0

1,8%

9

460

Iran

498,8

594,3

1,7%

10

410

Wielka Brytania

605,1

511,4

1,5%

11

470

Brazylia

385,3

481,9

1,4%

12

450

Indonezja

366,9

452,1

1,3%

15

490

Australia

400,8

392,2

1,2%

17

430

Polska

330,6

349,9

1,0%

19

350

Afryka bez Egiptu, Algierii i RPA

292,9

337,2

1,0%

-

bd.

Holandia

273,4

265,0

0,8%

25

160

Zjednoczone Emiraty Arabskie

173,3

226,7

0,7%

26

bd.

Kazachstan

170,4

170,3

0,5%

32

bd.

Katar

55,6

74,7

0,2%

45

bd.

Bangladesz

46,4

61,3

0,2%

50

bd.

Trinidad i Tobago

46,9

51,6

0,2%

55

bd.

Norwegia

43,8

45,2

0,1%

58

bd.

Świat

30524,0

34032,7

100,0%

-

33900

Unia Europejska

4520,3

4061,3

11,9%

-

3790

* Emisja CO2 pochodząca ze spalania paliw (nie uwzględnia innych źródeł emisji CO2 jak np.

produkcja cementu czy wylesianie, oraz innych gazów cieplarnianych), w milionach ton CO2,
źródło: Statistical Review of World Energy 2012, http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/
globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/
local_assets/spreadsheets/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.xlsx
** Łączna emisja CO2, źródło: CO2 time series 1990-2011 per region/country,
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2011
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35
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45
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46

7.50
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143
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169
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190

DR KONGA

200

0.05
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201

0.05
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203

0.04

AFGANISTAN

204

0.02

CZAD

205

0.02

33.25
30.97
29.11
22.84
20.87
20.68
19.24

16.50
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11.65
9.90
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9.10
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0.59
0.36
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0.11
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EMISJA CO2 NA OSOBĘ W ROKU 2011
Źródło: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2&sort=asc9
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Scenariusz 13.

Wpływ polityki

energetyczno-klimatycznej
krajów bogatej Północy

na zmiany klimatu

Podstawa programowa:
BIOLOGIA,

III etap edukacyjny
X. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń:
1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki
globalnego ocieplenia klimatu.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,
III etap edukacyjny – zakres podstawowy
22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń:
1) wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej
najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada
Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane
organizacje międzynarodowe.

i omawia kontrowersje dotyczące wpływu człowieka
na zmiany klimatu;
6) określa cele zrównoważonego rozwoju
i przedstawia zasady, którymi powinna kierować się
gospodarka świata.

BIOLOGIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń:
7) uzasadnia konieczność międzynarodowej
współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom
przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np.
CITES, „Natura 2000”, Agenda 21).

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:

2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej
i angażuje się (w miarę swoich możliwości)
w działania instytucji (także pozarządowych),
które ją prowadzą;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy).

2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa
i organizacji pozarządowych państwom i regionom
dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi,
wojnami, głodem);
8) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany
struktury wykorzystania surowców energetycznych
na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia
produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia
surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić
twierdzenie „ropa rządzi światem”;
12) ocenia rolę nowoczesnych usług
komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki
i w życiu codziennym;
14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich
wpływu na rozwój regionalny i lokalny.

PRZYRODA,

IV etap edukacyjny – przedmiot uzupełniający
15. Ochrona przyrody i środowiska. Uczeń:
1) przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego
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3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:

Grupa wiekowa:
klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi
przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie
globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego)
i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej
i regionalnej zapobiegające temu zjawisku;
5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze
czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko
przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii
energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji,
zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).

Czas:
dwie godziny lekcyjne.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii.
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji
o zasięgu globalnym (organizacji, korporacji,
mediów) w procesach globalizacyjnych;
3) rozważa racje ruchów ekologicznych
i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciwników,
formułując własne stanowisko w tej sprawie.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
10) wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach
i zmianach w gospodarce świata i Polski;
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji,
sytuację młodych ludzi; rozważa możliwości ich
rozwiązania.
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Miejsce:
sala lekcyjna.
Materiały:
karty z nazwiskami znanych postaci (popkultury,
polityków, postaci fikcyjnych znanych z filmu lub
literatury), duże arkusze papieru (4 arkusze ok. A2),
pisaki, kartki makulaturowe A5 po jednej dla
każdego z uczniów.
Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom, że polityka energetyczna
i klimatyczna bogatych krajów uprzemysłowionych
może doprowadzić do redukcji emisji gazów
cieplarnianych, albo do przyspieszenia tempa
zabójczych zmian klimatu.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń wymienia wybrane inicjatywy
międzynarodowe na rzecz klimatu, wyjaśnia skróty
i pojęcia z nimi związane (IPCC, COP),
- dostrzega i rozumie potrzebę ponoszenia kosztów
działań powstrzymujących zmiany klimatu,
- wymienia inne powody, dla których warto
podejmować działania na rzecz zmniejszenia zużycia
energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych (np.
ochrona zdrowia, w dłuższej perspektywie
oszczędności, wyczerpywanie zasobów itp.),
- rozumie konieczność ścisłej współpracy
międzynarodowej w aspekcie ochrony klimatu,
- podaje propozycje działań chroniących klimat na
poziomie krajowym,
- wyjaśnia pojęcie adaptacji do zmian klimatu oraz
podaje przykłady,
- rozumie pojęcia: efektywność energetyczna,
energia odnawialna,
- wykazuje świadomość obywatelską, opracowuje
pytania do kandydatów w wyborach różnych
szczebli,
- jest skłonna/y do refleksji na temat swojego
wpływu na stan klimatu.

Przebieg zajęć
Zapytaj uczniów, czy słyszeli o krajowych lub
międzynarodowych inicjatywach mających na celu
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zapisz
pojawiające się nazwy instytucji, inicjatyw na
tablicy. Wypowiedzi uczniów uzupełnij w formie
krótkiego wykładu na ten temat. Omów krótko

Dział: Zmiany Klimatu
historię międzynarodowych wysiłków zmierzających
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
zahamowania zmian klimatu oraz adaptacji do jego
skutków, (patrz broszura: Dla klimatu przeciw
ubóstwu, http://dlaklimatu.pl/Publikacja-Dlaklimatu-przeciw,265) oraz stan obecnych
negocjacji porozumienia klimatycznego (patrz:
http://www.chronmyklimat.pl/negocjacjeklimatyczne/14125-negocjacje-klimatycznetrudna-droga-naprzod,
http://dlaklimatu.pl/Rezultaty-17-Konferencji).
Omów pokrótce najważniejsze zagadnienia będące
przedmiotem negocjacji, tj. cele redukcyjne dla
krajów rozwiniętych i rozwijających się, wsparcie
finansowe dla krajów rozwijających się na
przystosowanie do zmian klimatu oraz ograniczanie
emisji, transfer „czystych” technologii do krajów
rozwijających się, zatrzymanie wylesień w krajach
tropikalnych. Zwróć szczególną uwagę na
konieczność międzynarodowej współpracy zarówno
w kontekście ograniczania emisji, jak i adaptacji do
zmian klimatu. Zapytaj uczniów, dlaczego
negocjacje są takie trudne i trudno dojść do
porozumienia. Jaki wpływ na stanowiska krajów
bogatych ma edukacja i świadomość ekologiczna
społeczeństw? Czy gdyby społeczeństwa zdawały
sobie sprawę z realnych i już obserwowanych
zagrożeń, jakie niosą zmiany klimatu, rządy szybciej
doszłyby do porozumienia w sprawie ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych?
Poproś uczniów o przypomnienie najważniejszych
skutków zmian klimatu i wypisz je na tablicy (jeśli
podczas wcześniejszych zajęć uczniowie
wypracowali materiał na temat skutków zmian
klimatu, wykorzystaj go). Możesz również
wykorzystać broszurę pt. Ludzka twarz zmian
klimatu

(http://dlaklimatu.pl/IMG/pdf/Ludzka_twarz_zmian_
klimatu.pdf), w której opisanych jest sześć historii

ludzi, których życie zostało zmienione przez skutki
zmian klimatu. Podziel uczniów na 6 grup, rozdaj po
jednej historii każdej grupie i poproś o wynotowane
opisanych konsekwencji zmian klimatu. Podkreślcie
skutki, które mają wpływ na mieszkańców krajów
Południa. Przypomnij, że jednym z najważniejszych
działań obok ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych jest adaptacja do zmian klimatu,
szczególnie w krajach Południa, których przede
wszystkim dotykają konsekwencje globalnego
ocielenia. Przeczytaj jeden z przykładów adaptacji:

Adaptacja do zmian klimatu
w prowincji Yasothorn w Tajlandii.
Charakterystyczny dla tego regionu klimat, czyli
długo utrzymująca się pora sucha i regularnie
następująca po niej pora deszczowa stwarzały
idealne warunki uprawy słynnego na cały świat ryżu
jaśminowego. Jednak w ostatnich latach susze
pomiędzy kolejnymi okresami deszczowymi są coraz
dłuższe, a deszcze - gdy padają - są na tyle
intensywne, że wywołują powodzie. Dziś rolnicy
adaptują się do zmian klimatu, poszukując sposobów
lepszego zarządzania wodą. Przygotowują zbiorniki
magazynujące wodę deszczową, wyrównują
powierzchnie pól, dzięki czemu woda będzie
rozprowadzana równomiernie, co zmniejszy jej
zużycie. W ten sposób nadal będą mogli uprawiać
ryż, stanowiący podstawowe źródło ich utrzymania.16
Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy i wyjaśnij,
że ich zadaniem będzie wymyślenie sposobów
adaptacji do zmian klimatu w krajach globalnego
Południa. Każda z grup powinna zająć się innym
problemem np. powodzie, susze, huragany, fale
upałów, wzrost poziomu morza, lawiny błotne,
choroby. Po zakończeniu poproś o prezentację
wyników prac. Przykładowe rozwiązania znajdują
się w załączniku nr 1.
Wyjaśnij, że adaptacja do zmian klimatu jest
niezbędna już teraz i, że biednych krajów Południa,
które nie przyczyniają się do zmian klimatu, ale
najdotkliwiej je odczuwają, nie stać na kosztowne
inwestycje. Dlatego też konieczne jest wsparcie
finansowe i technologiczne krajów rozwiniętych.
Kraje bogate, w tym Polska, udzielają takiej pomocy
i podejmują się kolejnych zobowiązań finansowych
na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom
zmian klimatu w krajach globalnego Południa.
Zobowiązania te są dobrowolne i dochodzi się
do nich w trakcie żmudnych, wielotygodniowych,
międzynarodowych negocjacji, tzw. szczytów
klimatycznych. Większość rozwiniętych państw
z roku na rok stara się robić coraz więcej, jednak
ze względu na dobrowolność tych umów, nie zawsze
dotrzymują obietnic w takim kształcie i terminie,
jaki zakładano na początku. Dlatego najbardziej
pożądanym rozwiązaniem jest umowa, która będzie
prawnie wiązać kraje do podjęcia ustalonych
działań. W ramach negocjacji powstają nowe
międzynarodowe mechanizmy i organy. Każdy kraj
zaś musi indywidualnie zapisać w swoim prawie,
w jaki sposób będzie uczestniczyć w tych podmiotach. Z tego powodu wprowadzenie teorii
w praktykę jest długotrwałe.
16

Negocjacje klimatyczne z perspektywy krajów globalnego Południa,
http://globalnepoludnie.pl/Konferencja-klimatyczna-w-Meksyku
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W grudniu 2011 roku na 17. konferencji
klimatycznej w Durbanie (RPA) powołane zostały
struktury Zielonego Funduszu Klimatycznego, który
ma zajmować się opisaną pomocą finansową.
Działania zmierzające do jego powołania rozpoczęły
się już w roku 2009 na szczycie w Kopenhadze.
Państwa globalnej Północy zobowiązały się dojść
przed 2020 rokiem do sytuacji, w której roczny
budżet Funduszu wynosił będzie 100 mld dolarów.
„Organizacje rozwojowe proponują, by na Zielony
Fundusz Klimatyczny składały się pieniądze
publiczne krajów rozwiniętych oraz wpływy
z opodatkowania lotnictwa i żeglugi
międzynarodowej. Niewielki podatek od transakcji
finansowych (zwany „podatkiem Robin Hooda”),
rzędu 0,05% wartości transakcji, wzmocniłby
fundusz o miliardy dolarów.”17 Kampania promująca
podatek Robin Hooda trwa od kilku lat. W 2012 roku
odniosła poważny sukces – Francja, jako pierwszy
kraj w UE, wprowadziła go w swoim prawodawstwie
(w wysokości 0,2% dla firm wartych ponad 1 mld
euro). Jednocześnie toczą się rozmowy na temat
wprowadzenia takiego podatku w całej Unii. W tym
samym roku Australia, jako jeden z czołowych
emitentów gazów cieplarnianych, wprowadziła
podatek węglowy (opłata za emisje zanieczyszczeń).
Mimo negatywnego odbioru społecznego, rząd
w Australii widzi w tym ruchu szansę na rozwój
gospodarki. Jak mówi australijski minister ds. zmian
klimatu Greg Combet: „W ostatnim dziesięcioleciu
gospodarki były napędzane przez rozwój technologii
komunikacyjnych, w nadchodzących dekadach dziać
się tak będzie za sprawą innowacji w czystą
energię”.18 Równocześnie dzięki podjętym krokom
kompensacyjnym, koszty życia obywateli nie
wzrosną drastycznie.
Ostatnim etapem zajęć będzie ćwiczenie dramowe.
Zaproponuj odgrywanie ról – zadanie polega na
wcieleniu się w konkretną postać (przygotuj
odpowiednią liczbę postaci np. James Bond,
Angelina Jolie, Szymon Majewski, Wojciech Mann,
Adam Wajrak, Shakira, Bill Gates, Wisława
Szymborska, Gregory House, Maryla Rodowicz,
Tomasz Lis, Agnieszka Radwańska, Superman itd.),
która właśnie uświadomiła sobie, że zmiany klimatu
są faktem, a w dodatku nabrały niespotykanej dotąd
prędkości - jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie radykalnych redukcji emisji gazów
cieplarnianych w bogatych krajach uprzemysłowionych. Jednak rządy nie kwapią się do działań,
gdyż nie mają poparcia czy też nacisków ze strony
społeczeństwa. Uczniowie indywidualnie albo
w grupach przygotowują scenki przedstawiające, jak
17

18
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w tej sytuacji zachowują się dane postaci i w jaki
sposób starają się zapobiec zmianom klimatu.
Poproś uczniów, by dokładnie obserwowali
wystąpienia kolegów, gdyż argumenty używane
przez odgrywane postaci będą wykorzystywane
w dalszej części zajęć.
Po zakończeniu prezentacji podziel uczniów na
cztery grupy i powiedz, by na podstawie wypowiedzi
bohaterów scenek i własnych pomysłów wypisali:
powody, dla których warto podejmować działania
na rzecz zmniejszenia zużycia energii i obniżenia
emisji gazów cieplarnianych (np. ochrona
zdrowia, w dłuższej perspektywie oszczędności,
wyczerpywanie zasobów itp.),
propozycje działań chroniących klimat na
poziomie krajowym,
najbardziej skuteczne metody edukacji
społeczeństwa,
najbardziej skuteczne metody wywierania
wpływu na polityków i pytania, jakie świadomi
obywatele powinni zadać kandydatom do
urzędów różnych szczebli.
Każda grupa zajmuje się innym tematem. Rozdaj
duże arkusze papieru i pisaki, na opracowanie
przeznacz ok. 15 minut, a po tym czasie poproś
grupy o prezentację swojej pracy. Pozostali
uczniowie mogą zadawać pytania uszczegóławiające
i uzupełniać prezentacje.

Dla zainteresowanych
Scenariusz poświęcony negocjacjom klimatycznym –
symulacja Konferencji Klimatycznej Narodów
Zjednoczonych, pt. Klimatyczni w akcji,
http://www.klimat.edu.pl/scenariusz-7/.
Scenariusz poświęcony konsekwencjom
przyrodniczym zmian klimatu
pt. Co będzie pojutrze?,
http://www.klimat.edu.pl/scenariusz-6/.

Załącznik nr 1 -

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ADAPTACYJNYCH
Ochrona przeciwpowodziowa:
- budowa systemów wczesnego ostrzegania przed
powodzią,
- edukowanie społeczności lokalnych na wypadek
powodzi,
- budowanie domów i szkół na podwyższonych
fundamentach,

- budowanie platform, które będą stanowić
schronienie w czasie powodzi.
Susze:
- sadzenie gatunków roślin odpornych na suszę,
- systemy nawadniania,
- systemy zbiórki wody deszczowej,
- edukowanie rolników w zakresie racjonalnego
gospodarowania wodą.
Huragany:
- budowa systemów wczesnego ostrzegania przed
huraganami,
- edukowanie społeczności lokalnych na wypadek
uderzenia huraganu,
- sadzenie na wybrzeżach „płotu” mangrowców,
który wchłania część impetu nadciągających fal,
- projektowanie infrastruktury odpornej na
uderzenia huraganów, a tam, gdzie straty są
nieuniknione – łatwej do odbudowania
i uruchomienia.

Literatura:
Materiał informacyjny Polskiej Zielonej Sieci,
Negocjacje klimatyczne z perspektywy krajów
globalnego Południa, 2010,
http://www.ekounia.org.pl/ekounia/images/stories/
Negocjacje_klimatycznekraje_globalnego_Poludnia.pdf

Negocjacje klimatyczne na stronie programu
Polskiej Zielonej Sieci Dla Klimatu,

http://dlaklimatu.pl/Negocjacje-Klimatyczne

Materiał informacyjny Polskiej Zielonej Sieci,
Ludzka twarz zmian klimatu, 2009,

http://dlaklimatu.pl/IMG/pdf/Ludzka_twarz_zmian
_klimatu.pdf

Materiał informacyjny Polskiej Zielonej Sieci
Konferencja klimatyczna w Meksyku i jej
znaczenie dla Polski, 2010,

http://www.ekounia.org.pl/ekounia/images/stories/Konferencja_k
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Dział: Odpowiedzialna Konsumpcja
WPROWADZENIE
Każdy kupuje jedzenie, ubrania, kosmetyki, sprzęt
elektroniczny, książki, gazety, meble, zabawki,
środki czystości, wodę, energię, usługi itd. Każdy
jest więc konsumentem. Nawet drobne codzienne
zakupy produktów, takich jak gazeta, baton czy
kawa, wpływają w sposób pośredni lub bezpośredni
na środowisko, w którym powstały i ludzi, którzy je
wyprodukowali. Zakup żywności ekologicznej to
oddanie głosu na ochronę środowiska naturalnego,
a zakup produktu Sprawiedliwego Handlu to wyraz
naszego wsparcia dla drobnych producentów
w krajach rozwijających się.
Decydując się na zakup konkretnych towarów lub
usług, konsument opowiada się więc za tym co one
reprezentują: z czego i w jakim procesie powstały,
kto i w jakich warunkach je wyprodukował, jak ich
użytkowanie i utylizacja wpływają na użytkownika,
środowisko i otoczenie społeczne.
Odpowiedzialna (zrównoważona) konsumpcja to
podejmowanie decyzji zakupowych z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji, jakie niosą ze sobą:
wydobycie surowców oraz produkcja, dystrybucja,
użytkowanie i utylizacja danego towaru. Każdy
z tych procesów ma wpływ na środowisko
przyrodnicze i otoczenie społeczne: negatywny
(np. degradacja przyrody, łamanie praw człowieka,
łamanie praw pracowniczych) lub pozytywny wpływ
(np. poprawa losu ludzi, ochrona przyrody).
Ciesząc się niskimi cenami ubrań, żywności czy
sprzętu elektronicznego, warto pamiętać, że i tak
musi zostać poniesiony ich prawdziwy koszt. Koszt
ten nie musi być wyrażony w pieniądzu – może się
objawić na przykład w postaci degradacji
środowiska naturalnego. Czasami to inni ludzie
płacą za osiągnięte przez nas oszczędności – niska
cena ubrań z Azji czy Europy Wschodniej jest
osiągana kosztem tych, którzy produkując te
ubrania, zarabiają kwoty ledwie starczające im na
przeżycie. Przemysłowa hodowla zwierząt prowadzi
do zmniejszenia ceny nabywanego mięsa, lecz wiąże
się z niepotrzebnym cierpieniem zwierząt
hodowanych, zatruciem środowiska i akumulacją
zysków w rękach wielkich korporacji.
W dobie zglobalizowanej gospodarki, której efektem
jest m.in. możliwość przeniesienia części bądź
wszystkich etapów produkcji, a także utylizacji,
do miejsc, w których da się to zrobić taniej (a więc
zwykle do krajów mniej rozwiniętych), największym
problemem jest brak kontroli zleceniodawców nad
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ich dostawcami, przy jednoczesnej silnej presji na
jak najniższe koszty i krótkie terminy wykonania.
Przy braku odpowiednich regulacji prawnych, słabo
rozwiniętych strukturach państwowych oraz
słabości organizacji społeczeństwa obywatelskiego
i niezależnych mediów, wywołuje to wiele naruszeń
społecznych i środowiskowych w łańcuchach dostaw
globalnych firm:
1. Transfer brudnych technologii, polegający na
przenoszeniu tych elementów produkcji i utylizacji
(wydobycie surowców, spalanie i składowanie
odpadów), które w krajach rozwiniętych
wymagałyby poniesienia wysokich nakładów na
ochronę środowiska.
2. Łamanie praw człowieka i praw pracowniczych,
np.:
ignorowanie praw ludności tubylczej,
wypłacanie głodowych wynagrodzeń, często
poniżej ustawowego minimum,
zatrudnianie nieletnich,
dyskryminacja kobiet w miejscu pracy,
narzucanie obowiązkowych i często bezpłatnych
nadgodzin w wymiarze niezgodnym z prawem,
krótkoterminowe kontrakty, brak odprowadzania
składek zdrowotnych i emerytalnych, brak
urlopu macierzyńskiego,
oszczędzanie na szkoleniach, odzieży ochronnej,
zabezpieczeniach przeciwpożarowych i innych
podstawowych środkach BHP.
Co może zrobić konsument/konsumentka,
by zmniejszyć negatywny wpływ swojej konsumpcji
na środowisko przyrodnicze i otoczenie społeczne?
Przede wszystkim warto kupować mniej – kupując
mniej, zużywa się mniej surowców, ogranicza emisję
gazów cieplarnianych, zużycie wody i ilość
powstających odpadów. Dobrym przykładem takiego
podejścia jest stosowanie w życiu codziennym
prostej zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle – czyli
ograniczaj, używaj ponownie, odzyskuj), która
wskazuje na właściwą hierarchię postępowania
z odpadami, jednakże jej zastosowanie powinno
znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich aspektach
podejmowanych działań na rzecz bardziej
odpowiedzialnej konsumpcji. Warto więc ograniczyć
ilość nabywanych dóbr i kupować tylko to,
co naprawdę jest potrzebne (Reduce). Warto
wiedzieć w jaki sposób nie dać się manipulować
reklamom, które wmawiają konsumentom
nieistniejące potrzeby, aby sięgnąć do ich portfeli.
Wiedzę tę należy przede wszystkim przekazywać
dzieciom i młodzieży, gdyż to te grupy są

Dział: Odpowiedzialna Konsumpcja
najbardziej narażone na agresywny marketing ze
strony reklamodawców. Drugi człon zasady 3R
(Reuse – czyli używaj ponownie) przypomina
o możliwości powtórnego wykorzystania produktów
powszechnie uznanych za jednorazowe,
co zmniejsza skalę zanieczyszczeń środowiska,
powstałych zarówno jako efekt uboczny produkcji
jak i akumulacji odpadów. Odnosi się do propozycji
ponownego, wielokrotnego wykorzystania towarów,
czasem o zupełnie nowym przeznaczeniu
(upcycling). Wielokrotne użycie to też oddawanie
do użytku innym – coś, co wydaje się kompletnie
bezużyteczne może być dla kogoś innego
nieosiągalne i cenne. Ostatni człon, czyli Recycle
(odzyskuj) wskazuje na zasadność poddawania
recyklingowi surowców wtórnych takich jak: papier,
plastik, metal, szkło, tekstylia itd. Dzięki temu
można ograniczyć eksploatację surowców
naturalnych oraz zmniejszyć ilość produkowanych
śmieci. Aby było to możliwe, należy odpowiednio
segregować odpady. W Polsce nadal istnieje duży
problem z właściwą segregacją odpadów, zarówno
po stronie konsumentów jak i firm oraz służb
zajmujących się gospodarką odpadami.

Wybierając produkty według negatywnych
kryteriów unika się kupowania tych produktów,
które powstały ze szkodą dla ludzi, środowiska,
zwierząt, lub których eksploatacja i utylizacja wiąże
się z takimi negatywnymi oddziaływaniami. Dotyczy
to np. jajek z chowu klatkowego czy samochodów
spalających duże ilości paliwa.
Najbardziej dojrzałym działaniem odpowiedzialnych
konsumentów jest dialog z firmą, której produkty
kupują. Dialog można prowadzić bezpośrednio –
rozmawiając z obsługą sklepu, telefonując na
infolinię firmy albo wysyłając zapytanie przez pocztę
elektroniczną – lub za pośrednictwem niezależnych
organizacji – np. wysyłając „pilny apel”, podpisując
petycję albo uczestnicząc w happeningu. Osoby
koordynujące takie akcje wykorzystują świadectwo
poparcia zaangażowanych konsumentów
i konsumentek jako argument w rozmowach z firmą.

Przy dokonywaniu decyzji konsumenckich warto
stosować strategię odpowiedzialnego kupowania
czyli wybierać produkty według pozytywnych
i negatywnych kryteriów. Wybierając produkty
według pozytywnych kryteriów można premiować
działalność firm, które aktywnie działają na rzecz
poprawy losu ludzi oraz ochrony środowiska, np.
poprzez kupowanie kawy ze Sprawiedliwego Handlu
czy warzyw z ekologicznego gospodarstwa.
Niektóre firmy postępują naprawdę odpowiedzialnie
w każdym aspekcie swojej działalności i warto je
nagradzać. Niestety jest wiele firm, które starają się
jedynie wkupić w łaski konsumentów wybiórczymi
aktami dobroczynności. Trzeba brać pod uwagę,
że np. jednorazowy udział w mocno nagłaśnianej
akcji dożywiania dzieci nie równoważy wielu lat
stosowania nieuczciwych praktyk wobec dostawców.
Z pomocą odpowiedzialnym konsumentom
przychodzą tutaj niezależne organizacje, które
określają standardy odpowiedniego postępowania
w różnych dziedzinach i przyznają certyfikaty
produktom, które spełniają te standardy. Niektóre
instytucje publikują też rankingi produktów i firm
pod względem ich wpływu na środowisko
i społeczeństwo, a także opracowują poradniki dla
konsumentów i listy polecanych marek. W Polsce
takie informacje można znaleźć w poradniku Dobre
zakupy Polskiej Zielonej Sieci.19

19

http://www.ekonsument.pl/dobrezakupy
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Dział: Odpowiedzialna Konsumpcja
Żywność
Rolnictwo ekologiczne –

wspólne logo dla całej UE, wprowadzone w marcu 2010 r.
i dotyczące żywności pochodzącej z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, których
co najmniej 95% składników wyprodukowanych zostało metodami ekologicznymi i które
pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętych, zabezpieczonych
i oznakowanych opakowaniach.

MSC –

certyfikat przyznawany przez inicjatywę wielostronną Marine Stewardship Council.
Mogą otrzymać go produkty, które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa, a więc
przyjaznego ekosystemom i bezpiecznego dla populacji zwierząt. Ryby muszą być poławiane
tak, aby nie zagrażało to ich populacji, ani też populacji żadnego innego gatunku.

Ubrania
GOTS –

Global Organic Textile Standard, obejmuje cały łańcuch produkcji tekstyliów od
powstania surowca, po produkcję materiału, szycie, wykańczanie. Kładzie nacisk na standardy
ekologiczne rozszerzając ustawowe standardy produkcji ekologicznej o dalsze etapy produkcji
ubrań. Najważniejsze standardy: 95% produktu musi być wykonane z ekologicznego materiału,
zakaz stosowania GMO i zakaz mieszania z niecertyfikowanymi materiałami, zakaz stosowania
PCV, niklu, chromu, rygorystyczne ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych,
uregulowana gospodarka wodna (oczyszczalnie, ponowne stosowanie, ograniczenie zużycia).

Sprzęt RTV i AGD
Energy Star –

certyfikat przyznawany energooszczędnym urządzeniom RTV, AGD i sprzętu
biurowemu, nadawany w ramach programu prowadzonego przez Amerykańską Agencję
Ochrony Środowiska oraz Amerykański Departament Energii.

Ecolabel –

certyfikat nadawany przez Komisję Europejską gwarantujący przyjazną
środowisku produkcję. Występuje na 24 grupach produktów, można go znaleźć na żarówkach,
telewizorach, pralkach, komputerach osobistych, zmywarkach do naczyń, detergentach do
zmywarki, farbach i lakierach, środkach czyszczących. Nie występuje na lekarstwach,
żywności i napojach.
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Kosmetyki
Ecocert –
certyfikat dla kosmetyków przyznawany przez niezależną organizację z Francji.
Nakłada surowe standardy takie jak: zakaz stosowania składników GMO, zakaz testowania
końcowego produktu na zwierzętach, zakaz stosowania syntetycznych substancji zapachowych
i barwiących, zakaz stosowania sztucznych tłuszczy, olejów, silikonów, parafiny i innych
substancji uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej.

Papier i produkty z drewna
FSC –
certyfikat przyznawany lasom i produktom leśnym, takim jak np. meble, papier,
pokrycia podłogowe przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council.
Certyfikat gwarantuje zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu,
który trwale uniemożliwi ich odnowienie. Do podstawowych kryteriów FSC należą: zapewnienie
prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym, ochrona
rzadkich i zagrożonych gatunków, ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony
roślin, zakaz stosowania GMO, ochrona lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz
tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych.

Niebieski Anioł –
najstarszy certyfikat na świecie, przyznawany w ponad 90 różnych
kategoriach produktów (za wyjątkiem produktów spożywczych), między innymi wyrobom
z papieru i z drewna. W przypadku papieru, Niebieski Anioł gwarantuje, że papier pochodzi
w 100% z recyklingu, a przy jego produkcji nie stosowano substancji niebezpiecznych
i szkodliwych dla środowiska, takich jak np. wybielacze na bazie chloru, barwniki azowe,
barwniki zawierające rtęć, ołów, kadm i inne.
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Scenariusz 14.

W pogoni

za czymkolwiek

Podstawa programowa:

1. Człowiek przedsiębiorczy. Uczeń:

HISTORIA,

7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na
posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych
działań;
11) odczytuje informacje zawarte w reklamach,
odróżniając je od elementów perswazyjnych;
wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu
reklamy na konsumentów.

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej
połowie XX w. Uczeń:
2) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury
masowej i elitarnej oraz przemiany obyczajowe
drugiej połowy XX w.;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy);
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza.
Uczeń:
3) wskazuje główne elementy działań
marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja)
i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla
przedsiębiorstwa i konsumentów;
31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń:
1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się
kierować pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na
czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu;

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy
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4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.
5. Przedsiębiorstwo. Uczeń:
9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne
w biznesie krajowym i międzynarodowym;
10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces
i niepowodzenie przedsiębiorstwa.

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
14) podaje przykłady procesów globalizacji i ich
wpływu na rozwój regionalny i lokalny;
3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:
1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi
przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej;
5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze
czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko

Dział: Odpowiedzialna Konsumpcja
przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii
energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji,
zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:
8) wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu
na rozmieszczenie i rozwój wybranych branż;
9) uzasadnia różnice ilościowe i jakościowe
produkcji przemysłowej państw na różnym poziomie
rozwoju gospodarczego i ocenia wpływ przemysłu
zawansowanych technologii na rozwój gospodarczy
i jakość życia;
13) analizuje kierunki geograficzne i strukturę
towarową eksportu i importu w wybranych
państwach;
14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne
skutki globalizacji i integracji politycznej;
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna, ze stolikami umożliwiającymi pracę
w grupach.
Materiały:
duże arkusze papieru, markery, powielony dla
uczniów załącznik nr 1 (opcjonalnie).
Cel ogólny:
Uświadomienie roli konsumpcji w życiu
współczesnych mieszkańców krajów
wysokorozwiniętych oraz skutków społecznych
i środowiskowych związanych z nadkonsumpcją.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń definiuje pojęcie
konsumpcjonizmu i nadkonsumpcji,
- wie, z jakimi skutkami środowiskowymi
i społecznymi wiąże się nadkonsumpcja,
- uświadamia sobie wpływ wszechobecnej reklamy
na wybory konsumenckie ludzi, a także na
kształtowanie ich stylu życia i poczucia szczęścia,
- wie, co mogą zrobić konsumenci, by konsumpcja
była bardziej zrównoważona,
- uświadamia sobie podstawowy cel reklamy, czyli
stworzenie zapotrzebowania na produkt,
- rozróżnia CSR od greenwashingu (definiuje
obydwa pojęcia),
- analizuje swoje postawy konsumenckie.

Przebieg zajęć
Na początku zajęć zadaj uczniom zagadkę: „Co to
jest? Otacza nas wszędzie. Występuje w prasie.
Przemawia z radia czy telewizji. Dociera do nas na
ulicy, wyznacza nam drogę, jeździ w tramwajach
i autobusach. Chodzi do kina czy surfuje
w internecie”. Właściwa odpowiedź to „reklama”.20
Wyjaśnij uczniom, że dziś będziemy zajmować się
tematem bliskim każdemu z nas od dnia urodzin
(a nawet wcześniej) aż do śmierci (a nawet dłużej).
Będziemy zajmować się kupowaniem,
konsumpcjonizmem, marketingiem i reklamą. Jak to
możliwe, że z konsumpcjonizmem mamy związek już
przed urodzinami, a nawet po śmierci i z obywateli
zamieniliśmy się w konsumentów? Otóż kobiety
w ciąży bombardowane są reklamami „niezbędnych”
witamin, kremów przeciw rozstępom, majtek
ciążowych, ubrań ciążowych, pasów ciążowych, oraz
setek niezastąpionych w opiece nad niemowlakiem
rzeczy. Zaś po śmierci warto zostać pochowanym
w najmodniejszej w tym sezonie trumnie,
a następnie na grobie mieć wyłącznie znicze zgodne
z obowiązującymi trendami. A w międzyczasie
pijemy, jemy ubieramy się zgodnie z tym, co
narzucają, reklamy, media, społeczeństwo, koledzy.
Poproś uczniów, aby zastanowili się co wpływa na
ich zachowania konsumenckie, na to co kupują,
co jest dla nich ważne. Zapisujcie odpowiedzi na
tablicy lub dużym arkuszu papieru. Następnie
zapytaj uczniów jaki napój preferują: Coca-Colę
czy Pepsi (może pojawić się też odpowiedź,
że nie preferują żadnego z nich albo nie piją
napojów typu cola). Przelicz głosy tych osób, które
wyraźnie określiły się po stronie jednego z napojów,
przeliczcie głosy na procenty. Zapytaj dlaczego
wybierają akurat ten napój. Następnie rozdaj
i poproś o zapoznanie się z tekstem z załącznika
nr 1 albo sam(a) go odczytaj lub zreferuj. Poproś
uczniów o refleksje na temat przeczytanego tekstu
w odniesieniu do zapisanych na tablicy odpowiedzi
wpływających na to, co wybieramy w sklepie.
Czym się w rzeczywistości najczęściej kierujemy?
Jakością produktu? Naszym zdrowiem? Ceną?
Opakowaniem? Marką? Poproś o wskazanie trzech
mających największe oddziaływanie na nasze
wybory cech.
Wyjaśnij, że współczesna reklama (mniej więcej od
lat 80. XX wieku) promuje nie produkt, lecz markę.
„Marka stała się symbolem statusu, przynależności
do grupy społecznej, wyznawanej ideologii.
Konsumenci zaczęli płacić nie za produkty, lecz za
20

Na podstawie książki „Jak kupować by nie dać się upolować”
Marii Humy, wyd. PZS, Kraków 2006
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stworzony działaniami marketingowymi wizerunek.
Najważniejszym produktem na rynku stał się nie
określony towar lecz jego wizerunek. (…)
Oczywiście triumf marki nie wynikał z niczego
innego jak z faktu, że i dla nas – konsumentów –
stała się ona cenniejsza od samego produktu.
Kupując produkt oczekujemy, że dostaniemy nie
towar, lecz wyobrażenie jakie on daje – prestiż,
21
niezawodność, klasę czy lepsze życie”. Reklama
marki jest reklamą określonego stylu życia.
Współczesna reklama sztucznie nakręca nasze
pragnienia i odwraca uwagę od prawdziwych
potrzeb (czy ktoś rzeczywiście potrzebuje nowego
telefonu, skoro ma sprawny telefon?), a także od
samego produktu, jego jakości czy sposobu
wykonania. Z tym właśnie związana jest
nadkonsumpcja. Nie kupujemy rzeczy faktycznie
potrzebnych, kupujemy wszystko to, co ktoś wmówił
nam, że jest potrzebne byśmy byli szczęśliwi,
utrzymywali się w nurcie, byli na czasie.
Następnie poproś o wspólne zdefiniowanie słowa
„konsumpcjonizm”. Zapiszcie definicję na tablicy.
Zamiast tego możesz zaproponować uczniom
stworzenie mapy myśli dotyczącej konsumpcjonizmu. Na dużym arkuszu papieru napisz słowo
konsumpcjonizm i pozwól uczniom zapisać wokół
wszystkie możliwe skojarzenia i ich rozwinięcia.
Na koniec możesz posłużyć się również definicją:
„Konsumpcjonizm – postawa polegająca na
nieusprawiedliwionej (rzeczywistymi potrzebami
oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy
indywidualnymi) konsumpcji dóbr materialnych
i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej
konsumpcji za wyznacznik jakości życia”. Zapytaj
uczniów czy konsumpcjonizm jest wartością?

Wyjaśnij uczniom, że firmy zdają sobie sprawę
z oczekiwań konsumentów, a część właścicieli firm
ma dużą wrażliwość społeczną i ekonomiczną
i podejmuje wysiłki, by produkować jak najbardziej
ekologicznie, uwzględniając potrzeby zarówno
konsumentów, jak i pracowników czy społeczności
lokalnych. Zapytaj czy uczniowie mogą podać
przykłady takich działań czy firm. Podziel uczniów
na grupy, przydziel po jednym z przykładów
załącznika nr 2 i poproś aby odpowiedzieli na
pytania:
kto skorzystał z danego działania
(np. środowisko, dzieci, społeczność lokalna,
jakaś inna grupa, zwierzęta itp.)?
czy działanie odpowiada na realny problem
(np. czy posadzenie 100 drzew w górach jest
właściwą odpowiedzią na uciążliwe
zanieczyszczenie powietrza i wód w otoczeniu
fabryki)?
czy działanie ma związek z faktyczną
działalnością firmy ?
czy działanie można jakoś zweryfikować?

Wyświetl film „Story of Stuff” („Opowieść
o Rzeczach”)22. Pozwól na wyrażenie refleksji po
filmie, a następnie poproś o wymienienie rzeczy,
które my konsumenci możemy zrobić, żeby nasza
konsumpcja była bardziej zrównoważona. Zapisuj
odpowiedzi uczniów na tablicy lub dużym arkuszu
papieru. Dwie podstawowe odpowiedzi to: kupować
mniej oraz kupować bardziej świadomie, wybierając
produkty przyjaźniejsze środowisku i ludziom.

czy celem działania była głównie reklama
i promocja marki (np. organizacja ekopikniku
relacjonowana w mediach)?

Nawet mało zainteresowany ekologią czy prawami
człowieka konsument nie chciałby się dowiedzieć,
że: „Nasze jeansy są produkowane w Indiach przez
7-letnie dzieci. Płacimy im/lub w ogóle nie płacimy 1
dolara dziennie. Pracują w sali sztucznie oświetlonej
po 14-16 godzin dziennie. Śpią w nieogrzewanych
barakach. Materiał do produkcji jeansów kupujemy

co według was jest główną intencją firmy:
faktyczne działanie dla dobra ludzi i środowiska,
czy też zazielenienie wizerunku by podnieść
wartość sprzedaży?

Na podstawie książki „Jak kupować by nie dać się upolować”
Marii Humy, wyd. PZS, Kraków 2006
22
Z polskimi napisami lub z dubbingiem do pobrania ze strony:
http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/81/story-of-stuff-opowiesc-o-rzeczach
21
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od skorumpowanego rządu w Nigerii. Nasze jeansy
sprzedajemy w krajach, gdzie praktycznie
zlikwidowaliśmy konkurencję za pomocą szantażu,
sabotażu oraz innych „ekonomicznych metod”.
Nasz produkt reklamujemy za pomocą manipulacji
psychologicznej i kierujemy go do odbiorców
najbardziej podatnych na jej wpływ, czyli do
młodzieży. Pobieramy 1000% marży, a naszymi
udziałowcami są m.in. osoby związane z chińskim
reżimem.”23

czy dane działanie przełożyło się na zysk
finansowy firmy i większą sprzedaż (np.
wydawanie materiałów edukacyjnych dot.
ekologii dla przedszkoli, których bohaterem jest
firmowy zwierzak – logo napoju)?

czy działanie nie maskuje prawdziwych
problemów generowanych przez firmę?
23

Jacek Jonasz Łaskawiec, Granice konsumpcjonizmu czyli ile pączków
jest w stanie zjeść konsument?, http://forumgospodarcze.com.pl/index.php
?option=com_content&view=article&id=2779:granice-konsumpcjonizmuczyli-ile-pczkow-jest-w-stanie-zje-konsument&catid=113:
porady-fachowcow&Itemid=151
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Poproś o zaprezentowanie swoich przemyśleń,
grupy mogą uzupełniać swoje wypowiedzi
nawzajem. Wyjaśnij uczniom, że zajmowali się
przykładami działań w ramach „społecznej
odpowiedzialności biznesu” oraz „greenwashingu”
i „socialwashingu”. „Greenwashing”
i „socialwashing” to nieetyczne strategie
marketingowe polegające „na podejmowaniu przez
przedsiębiorstwo pewnych inicjatyw na rzecz
ochrony środowiska (greenwashing) lub
społeczności (socialwashing), które szeroko
nagłaśniane mają na celu zmianę wizerunku
przedsiębiorstwa, podczas gdy podstawowa
działalność pozostaje dla środowiska
(greenwashing) i/lub społeczności (socialwashing)
szkodliwa, czego w żaden sposób inicjatywy te nie
bilansują.”24
Z greenwashingiem
mamy do czynienia np. gdy:
firma eksponuje ekologiczny aspekt produktu
(np. że opakowanie jest biodegradowalne),
którego produkcja w rzeczywistości bardzo
obciąża środowisko,
firmy używają na opakowaniach fałszywych
ekoznaków i haseł sugerujących, że produkt jest
przyjazny środowisku,
firma informuje o tym, że kosmetyk nie zawiera
freonów (przy czym ich stosowanie jest od
dawna zabronione),
firma pod pozorem ekologiczności ogranicza
swoje koszty (np. zaczyna wysyłać tzw.
ekofaktury czyli faktury e-mailowe),
firma używa w reklamach i na opakowaniach
produktów słów, które nie niosą za sobą
konkretnej treści albo wprowadzają w błąd (np.
100% naturalne, produkt ekologiczny),
firma pomija pewne informacje, które mogą
negatywnie wpłynąć na „zielony” charakter
produktu.
Z socialwashingiem
mamy do czynienia np. gdy:
firma finansuje kolonie dla ubogich dzieci
z Europy i jednocześnie wykorzystuje do pracy
dzieci w krajach Południa,
firma przekazuje środki na programy profilaktyki
zdrowotnej, a nie zapewnia bezpiecznych

24

Anna Doś, Warunki i strategie kreacji wartości przedsiębiorstwa
w oparciu o odpowiedzialność społeczną - ujęcie syntetyczne,
Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2011, vol. 7, nr 3,
http://e-finanse.com/artykuly/188.pdf

warunków pracy, ani ubezpieczeń swoim
pracownikom w Chinach,
firma produkująca niezdrowe
wysokoprzetworzone jedzenie prowadzi
kampanię edukacyjną nt. zdrowego odżywiania,
sieć hipermarketów reklamuje się tym, że każdy
nowy sklep to możliwości rozwoju dla lokalnych
producentów, dostawców i usługodawców.
Z greenwashingiem, jak i socialwashingem mamy do
czynienia także wówczas, gdy firma przeznacza
więcej środków finansowych, czasu oraz
zaangażowania pracowników – na reklamę swoich
rzekomo ekologicznych i prospołecznych inicjatyw,
niż na faktyczne działania służące środowisku
i ludziom.25
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang.
corporate social responsibility, CSR)
Definicja przygotowana przez Ministerstwo
Gospodarki mówi, że „społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw to dobrowolne, wykraczające poza
minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez
przedsiębiorstwa problematyki społecznej
i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej
i stosunkach z zainteresowanymi stronami.
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne
i etyczne postępowanie biznesu względem grup
społecznych, na które oddziałuje z możliwie
największym poszanowaniem środowiska
przyrodniczego.”26
„Społeczna odpowiedzialność biznesu bywa różnie
interpretowana. Przedrostek „społeczna” może
wprowadzać w błąd, sugerując, że CSR to wyłącznie
działania na rzecz społeczności lokalnej –
sponsoring lub filantropia. Społeczna
odpowiedzialność biznesu nie jest tożsama
z działalnością charytatywną ani tym bardziej
z nowym instrumentem marketingowym czy public
relations, służącym wyłącznie kreowaniu wizerunku,
tylko nową filozofią prowadzenia działalności
gospodarczej. Jedynie wtedy, gdy koncepcja CSR
będzie wpisana w całą działalność przedsiębiorstwa,
jego strategię biznesową i system zarządzania,
przyniesie wymierne korzyści samej firmie i jej
interesariuszom.
Zawarta w Standardzie ISO 26000 definicja traktuje
odpowiedzialność społeczną jako odpowiedzialność
organizacji za wpływ jej decyzji i działań na
społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste
i etyczne zachowanie, które:

25
26

Greenwashing - zielone kłamstwa firm, http://csr.pl/article/74/
Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/CSR

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.

110

Dział: Odpowiedzialna Konsumpcja
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
włączając w to zdrowie i dobrobyt
społeczeństwa,
uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub
grup, które są zainteresowane decyzjami lub
działaniami organizacji),
jest zgodne z mającym zastosowanie prawem
i spójne z międzynarodowymi normami
zachowania,
jest wprowadzone w całej organizacji
i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej
strefy wpływów.
Chociaż podkreśla się dobrowolność koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu, to podjęcie
decyzji o jej wdrażaniu pociąga za sobą konieczność
prowadzenia konsekwentnych i systematycznych
działań – CSR staje się zobowiązaniem, którego
zaniedbywanie jest negatywnie oceniane przez
interesariuszy. Przestrzeganie prawa
i podstawowych norm moralnych jest warunkiem
koniecznym, choć niewystarczającym do określania
danego przedsiębiorstwa jako społecznie
odpowiedzialnego. Jeżeli firma systematycznie
narusza te podstawy w jakimś obszarze swojej
działalności, to w zasadzie unieważnia – lub
przynajmniej zdecydowanie osłabia – wszelkie swoje
działania z zakresu CSR. Społeczna
odpowiedzialność biznesu rozpoczyna się wówczas,
gdy kończą się wymogi formalnoprawne – koncepcja
ta zakłada zatem prowadzenie działalności
gospodarczej, społecznej i ekologicznej w zakresie
wykraczającym ponad minima określone
w wymaganiach prawnych.”27
Zwróć uwagę na to, że czasem bardzo trudno
odróżnić jest prawdziwy CSR od greenwashingu,
tym bardziej, że wraz ze wzrostem świadomości
konsumentów i części firm, którym zależy na
minimalizacji szkód społecznych i środowiskowych,
rośnie również grupa firm, która nie chce być
ekologiczna i etyczna, tylko próbuje się na tych
wartościach wypromować. Dlatego tak dużo dziś
ekologicznych i etycznych koncernów naftowych,
sieciówek odzieżowych, kosmetyków, zabawek,
fastfoodów, koncernów motoryzacyjnych
i energetycznych, papieru, pralni, proszków do
prania. Warto więc zadać sobie pytania, takie jak
powyżej, by dowiedzieć się czy mamy do czynienia
z manipulacją czy z prawdziwym działaniem.

27
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Ewa Jastrzębska, Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju
[w:] Janusz Reichel i Przemysław Oczyp (red.), Jak uczyć o społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli,
wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011

Na zakończenie zaproponuj uczniom
przeprowadzenie testu na zakażenie wirusem
nadkonsumpcji. Podziel uczniów na grupy, rozdaj
kartki do notatek oraz pisaki i poproś o wysłuchanie
informacji prasowej.

Informacja prasowa:
Wirus „Mania kupowania”
Od kilku lat naukowcy ostrzegają przed
rozprzestrzeniającym się coraz szybciej na kraje
rozwinięte i rozwijające się, groźnym wirusem MK20 (Mania Kupowania). Wirus ten bardzo szybko
mutuje się i atakuje głównie mieszkańców dużych
miast. Uwaga, wirus jest bardzo zaraźliwy!
Pierwszymi niepokojącymi objawami są:
gwałtowny spadek wagi portfela,
chwiejność emocjonalna,
chwilowe polepszenie nastroju po zrobieniu
zakupów,
osłabienie więzi społecznych.
Wirusem najłatwiej zarazić się w świątyniach
konsumpcji takich jak hipermarkety, galerie
handlowe czy centra rozrywki, ale jest on obecny
także w innych miejscach.
Prosimy o ostrożność!
Poinformuj uczniów, że rozprzestrzenianie się
wirusa można jeszcze powstrzymać, trzeba jednak
najpierw zbadać, kto jest w jakim stopniu zarażony.
Grupy wcielają się w rolę ekspertów, którzy
opracowują uniwersalny test wykrywający obecność
wirusa w organizmie. Będzie to test wyboru, a więc
pytanie posiadać musi trzy wersje odpowiedzi.
Każda grupa powinna ułożyć trzy pytania. Test
powinien być przygotowany według następującego
schematu:
Treść pytania
a – odpowiedzi opatrzone literką a oznaczają,
że jest się zdrowym
b – odpowiedź oznacza, że jesteśmy wirusem
zakażeni, ale są jeszcze szanse na wyleczenie
c – jesteśmy bardzo poważnie chorzy na manię
kupowania
Po kilkunastu minutach zbierz przygotowane przez
grupy testy. Teraz poddaj uczniów testowi, wirus
może zaatakować przecież również ekspertów.
Poproś, by uczniowie stanęli w szeregu w jednym
końcu sali. Jeśli sala jest zbyt wąska możecie wyjść
na korytarz. Wyjaśnij, że będziesz teraz czytał(a)
pytania i w zależności od wybranej indywidualnie
odpowiedzi uczniowie powinni: jeśli wybiorą
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odpowiedź „a” – pozostać na swoim miejscu, jeśli
odpowiedź „b” – zrobić malutki krok do przodu (tzw.
„tiptopka/stopkę”), jeśli wybiorą odpowiedź „c” –
zrobić duży krok do przodu. Po zakończeniu testu
doskonale widać, kto jest najbardziej podatny na
zarażenie manią kupowania – osoby te stoją najdalej
od miejsca, w którym rozpoczynały test. Ćwiczenie
to należy zakończyć rozmową na temat zachowań,
które mogą ustrzec nas przed zachorowaniem na
manię kupowania.28

Praca domowa
W ramach pracy domowej możesz również
zaproponować uczniom przygotowanie scenek ze
studia telewizyjnych wiadomości lub plakatu
prezentującego pierwszą stronę dziennika
z przyszłości. Poproś uczniów, by w grupach
przygotowali wiadomości/gazetę z roku 2040.
Poproś, by młodzież wyobraziła sobie że wirus
„Mania kupowania” nie został niestety
powstrzymany (co jest zresztą wysoce
prawdopodobne), jakie są tego konsekwencje po
prawie 30 latach? Grupy przygotowują wystąpienie
w konwencji wiadomości telewizyjnych lub
pierwszej strony gazety codziennej, przedstawiają 3
doniesienia ze świata dotyczące różnych dziedzin
życia (kultura, polityka, stosunki międzynarodowe,
gospodarka, ekologia itp.). Członkowie grup mogą
podzielić się rolami, ktoś może być prezenterem
odczytującym wiadomości, ktoś inny reporterem
z terenu lub ekspertem, z którym przeprowadzany
jest wywiad, albo redaktorem naczelnym,
rysownikiem/fotoreporterem, fotoedytorem,
dziennikarzem politycznym, ekonomicznym itd.

Załącznik nr 1 PARADOKS PEPSI29

Sformułowanie „paradoks Pepsi” powstało w 2004
roku w wyniku eksperymentu przeprowadzonego
przez szóstkę naukowców z wydziału psychiatrii
i behawiorystyki Baylor College of Medicine
w Houston. „Coca-Cola i Pepsi są prawie identyczne
pod względem składu chemicznego, a jednak ludzie
zazwyczaj wykazują silną subiektywną preferencję
wobec jednego z tych napojów. Ta prosta obserwacja
rodzi istotne pytanie: jak przekaz kulturowy
w połączeniu z zawartością szklanki kształtuje nasz
odbiór?” - dociekał zespół naukowców kierowany
przez Reada Montague’a. Żeby odpowiedzieć na to
pytanie, badanym podano zarówno Coca-Colę,
jak i Pepsi w oznaczonych, jak i nieoznaczonych
28
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kubkach. Za pomocą funkcjo-nalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI) mierzono aktywność ich
mózgów w tym czasie. Okazało się, że w tak
zwanych ślepych testach, podczas których badani
pili napoje z nieoznaczonych kubków, ich preferencje rozłożyły się po równo. Mniej więcej tyle samo
osób wolało Pepsi od Coca-Coli, co odwrotnie.
Pomiar prac mózgu wykazał, że w trakcie takich
właśnie testów w ludzkim mózgu szczególnie
aktywne były te ośrodki, które odpowiadają za
poczucie nagrody. Innymi słowy, ich mózg
drobiazgowo analizował smak każdego z podanych
płynów, gdyż smaczniejszy dostarczał mu więcej
przyjemności.
Wszystko się zmieniło, gdy na kubkach pojawiły się
marki. Szczególnie silne reakcje wywołał znaczek
Coca-Coli: nagle z niewiadomych przyczyn ludzie
zaczęli znacznie lepiej oceniać napój podany
w kubku oznaczonym logiem Coca-Coli.
Oceniali go dużo lepiej niż to, co dostawali w kubku
nieoznaczonym, choć w nim również była Coca-Cola.
Znaczek Pepsi nie wywołał tak silnych emocji.
Różnicę było widać również w aktywności mózgu
zarejestrowanej przez funkcjonalny rezonans
magnetyczny - mózg badanych znacznie bardziej
aktywnie reagował na logo Coca-Coli niż na logo
Pepsi. Ponadto przy wyborze napojów
z oznakowanych kubków większą aktywność
zarejestrowano w tych ośrodkach mózgu, które są
odpowiedzialne za naszą samoocenę.
A więc preferencje smakowe badanych przegrały
w konfrontacji z ich wyobrażeniami na temat CocaColi, które były silniejsze niż w przypadku Pepsi.
Prowadząc ten tok rozumowania dalej, można
powiedzieć, że wybieramy konkretny napój dlatego,
że chcemy poczuć się kimś lepszym, a nie dlatego,
że smakuje nam bardziej niż inny. Czy tak samo nie
jest z innymi produktami - na przykład
z samochodami, perfumami czy komputerami?
Zdeklarowany miłośnik Renault, Bulgari czy Apple
w życiu by się do tego nie przyznał.

Załącznik nr 2 -

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ FIRM:
CSR KONTRA GREENWASHING
Firma X produkuje soki i napoje owocowe. Od kilku
lat prowadzi intensywnie program edukacyjny
dotyczący ekologii skierowany do przedszkoli
i przedszkolaków. Przekazuje dzieciom materiały
edukacyjne, plakaty o tematyce ekologicznej, której
głównym bohaterem jest miś będący marką jednego

Ćwiczenie dot. wirusa nadkonsumpcji opracowała Karolina Baranowska
na podstawie: Jaana, Konivuori Heli, Vihrea draama, 2005
Fragment książki „Tajne służby kapitalizmu. Skąd firmy tyle o nas wiedzą?”
Vadim Makarenko, wyd. Znak, Kraków 2008
SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
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z napojów. Poza działaniami edukacyjnymi firma nie
deklaruje innych działań prośrodowiskowych.
Firma X produkuje lody. Od kilku lat wspiera
ochronę coraz bardziej zagrożonych wyginięciem
pszczół. Motywuje to tym, że dzięki pszczołom
mamy pyszne owoce, orzechy i miód, które są także
elementem lodów. Wspiera pszczelarzy i mówi,
co ludzie mogą robić, by chronić pszczoły. Firma
przy produkcji korzysta wyłącznie z owoców
z upraw ekologicznych.

Załącznik nr 3 -

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO TESTU
WYKRYWAJĄCEGO WIRUS NADKONSUMPCJI
Jak często kupujesz produkty, które nie są
niezbędne?

Firma X produkuje piwo. Co roku w sylwestra
i nowy rok finansuje komunikację miejską dla
wszystkich tak, aby zachęcić ludzi do korzystania
z autobusów i tramwajów i ograniczyć poruszanie
się samochodem w tym dniu, co ma poprawić
bezpieczeństwo.

A – prawie nigdy
B – czasami
C – zawsze kiedy idę na zakupy

Firma X produkuje energię elektryczną. Reklamuje
się hasłem „Potęga wiatru. Siła wody. Czysta
energia. Czysty biznes”, podczas gdy ponad 90%
energii wytwarza poprzez spalanie węgla.

A – nigdy
B – raz na pół roku
C – raz w miesiącu

Firma X organizuje świąteczną sprzedaż czekoladek,
z której połowę dochodu przeznacza na program
ochrony dzieci UNICEFu. Kakao wykorzystane
w produkcji czekoladek pochodzi z Wybrzeża Kości
Słoniowej, gdzie niewolnicza praca dzieci na
plantacjach kakaowca jest na porządku dziennym.
Firma X, posiadająca kilkanaście tysięcy barów
szybkiej obsługi na całym świecie, przemalowuje
swoje bary na zielono, reklamuje się dodawaniem
surówki do hamburgera i frytek oraz
zamontowaniem baterii słonecznych do
podgrzewania wody w kilku spośród kilkunastu
tysięcy swoich restauracji.
Firma X, posiadająca sieć supermarketów,
zadeklarowała i wprowadza w życie zestaw
kilkunastu zobowiązań, które chce zrealizować do
2020 r. Do tego czasu firma chce, by surowce do
sprzedawanych przez nią produktów pochodziły ze
zrównoważonych i certyfikowanych upraw; by 100%
kawy, ryżu, ananasów i czekolady były produktami
Sprawiedliwego Handlu (Fairtrade); mięso i jaja
będą pochodzić od producentów stosujących
podwyższony standard hodowli zwierząt; mąka
i produkty mączne będą w 100% pochodzić od
krajowych producentów z krajowego zboża.
Na bieżąco raportuje postępy prac na swojej stronie
internetowej.
Firma X, produkująca wodę źródlaną
w plastikowych butelkach, prowadzi kampanię
reklamową w której mówi, że kupując wodę
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pomagasz firmie posadzić milion drzew.
Trzy miliony drzew posadziła w ten sposób
w poprzednich latach.

Jak często musisz pożyczać pieniądze, bo
wydajesz więcej niż wynoszą Twoje dochody?

Co jest według Ciebie najlepszym prezentem
urodzinowym?
A – wieczór spędzony z przyjaciółmi
B – pieniądze
C – mnóstwo drobnych prezentów w pięknych
opakowaniach
Jak często wymieniasz telefon komórkowy?
A – tylko wtedy, gdy muszę
B – raz na dwa lata
C – zawsze, gdy jest taka okazja
Na co zwracasz uwagę gdy czytasz gazetę?
A – szukam tylko informacji, które naprawdę mnie
interesują
B – przeglądam całą gazetę, trochę czytam,
trochę oglądam
C – najbardziej lubię oglądać reklamy i czytać
ogłoszenia
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Scenariusz 15.

Co kryje się

za metką Twoich ubrań?

Podstawa programowa:
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy);
25.Gospodarka rynkowa. Uczeń:
4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz
ceny jako regulatora rynku; analizuje rynek
wybranego produktu i wybranej usługi.
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza.
Uczeń:

41.Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
IV etap edukacyjny
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.
5. Przedsiębiorstwo. Uczeń:
9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne
w biznesie krajowym i międzynarodowym;

4) przedstawia główne prawa i obowiązki
pracownika; wyjaśnia czemu służą ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne.

ETYKA,

31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń:

11. Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie
etyki zawodowej.

1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się
kierować pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia na
czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
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3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;

III etap edukacyjny

ETYKA,

IV etap edukacyjny
11. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia
publicznego. Etyki zawodowe. Przykłady kodeksów
etycznych. Korupcja jako negatywne zjawisko
naruszające kodeksy etyczne. Zagadnienie
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wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju.
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata
przyrody.
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
III i IV etap edukacyjny.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
klasa albo inne pomieszczenie zamknięte.
Materiały:
załącznik nr 1, powielony i pocięty załącznik nr 2,
mapa świata, luźne (mogą być makulaturowe) kartki
papieru, koszulka pocięta według opisu.
Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z łańcuchem dostaw
w przemyśle odzieżowym i poddanie refleksji
nawyków konsumenckich związanych z kupnem
odzieży w aspekcie globalizacji i zjawiska
nadkonsumpcji.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń rozumie złożoność
i skomplikowane zależności występujące w łańcuchu
dostaw zglobalizowanego przemysłu odzieżowego,
- zna podstawowe problemy społeczne
i środowiskowe występujące w przemyśle
odzieżowym,
- rozumie jakie przyczyny i konsekwencje wiążą się
z obniżaniem kosztów produkcji odzieży,
- potrafi ocenić sytuację pracownic i pracowników
fabryk odzieżowych z krajów globalnego Południa,
- potrafi wskazać działania, jakie mogą być podjęte
na poziomie indywidualnym w celu podniesienia
standardów społecznych i środowiskowych przy
produkcji odzieży.

Przebieg zajęć
Na początku lekcji poproś uczniów, aby obejrzeli
sobie nawzajem metki na ubraniach. Niech
sprawdzą w jakich krajach zostały wyprodukowane
oraz z jakich materiałów. Następnie zapisz na
tablicy wymienione przez uczniów kraje i materiały.
Możesz też poprosić, aby uczniowie zaznaczyli te
kraje na mapie świata. Wyjaśnij uczniom, że nasze
ubrania skrywają w sobie „skrawki” z całego świata.
Bawełna z której powstały była najprawdopodobniej
uprawiana w Uzbekistanie, Turcji, Indiach bądź
USA, następnie w Chinach czy Tajlandii zostały

z niej zrobione tkaniny, z których w Bangladeszu,
Chinach czy na Sri Lance uszyto ubranie, a detale
(guziki, zamki) zostały dodane np. w Indiach.
Zapytaj uczniów czy wiedzą co wynika z tego,
że etapy produkcji odzieży odbywają się w tak wielu
krajach i dlaczego właśnie w tych? Na koniec
wyjaśnij, że prawie trzy czwarte światowej produkcji
odzieży przeznaczonej na eksport jest szyte
w krajach globalnego Południa, przede wszystkim
w Azji, gdzie zatrudnionych jest ponad sto milionów
pracowników. Większość z nich na co dzień zmaga
się z niesprawiedliwością i brakiem bezpieczeństwa
pracy, a ich prawa są ustawicznie łamane.
Rozłóż na środku klasy wcześniej pociętą według
opisu koszulkę z krótkim rękawem:
- pół koszulki cięte w pionie to marża sklepu,
- drugą połówkę przetnij od środka szyi pod pachę,
większa część to zysk marki,
- odetnij rękaw wzdłuż szwu, pozostała część
z ramienia symbolizuje koszt surowca i zysk fabryki,
- od rękawa odetnij kilkucentymetrowy skrawek,
który obrazuje pensję szwaczki, a większa część
rękawa to transport z Azji do Europy,
- odetnij jeszcze pasek wielkości zapałki, to zapłata
dla pracownika na polu bawełny.
Następnie zapytaj uczniów co może kryć się za
poszczególnymi skrawkami tej koszulki. Wyjaśnij,
że chodzi o podział kosztów w łańcuchu dostaw
przemysłu odzieżowego. Rozdaj losowo wybranym
uczniom pocięte karteczki z wypisanymi na nich
rodzajami kosztów przy produkcji koszulki
(załącznik nr 2). Poproś wybranych uczniów, aby
postarali się przyporządkować otrzymane koszty do
odpowiednich skrawków koszulki. Następnie
zweryfikuj poprawność wykonanego zadania i podaj
odpowiednie wartości: pensja pracowników fabryk
to w zależności od kraju 0,5 – 3% wartości ceny
gotowego wyrobu; zysk marki – ok. 33%; marża
sklepu – 50%; zysk fabryki – 12%, a koszt materiału:
0,05 – 0,1%. Wykorzystaj do przedstawienia tych
informacji załącznik nr 1.
Przeprowadź z uczniami dyskusję nad przyczynami
takiego podziału kosztów w globalnym przemyśle
odzieżowym. Czy wszyscy uczestnicy tego rynku
otrzymują tyle ile powinni? Dlaczego marża sklepu
jest tak wysoka i czy nie powinna być niższa?
Ile otrzymują właściciele fabryk? Zwróć szczególną
uwagę na sytuację pracownic i pracowników fabryk,
pytając uczniów np. o takie kwestie jak:
co oznacza dla pracowników fakt, iż otrzymują
tak niskie pensje?
czy pensje te wystarczają na zaspokojenie
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podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie,
mieszkanie, odzież, transport, edukacja, opieka
medyczna?
dlaczego pracownicy godzą się na takie niskie
pensje?
jaki procent zysku byłby bardziej sprawiedliwy?
W trakcie dyskusji zwróć także uwagę na takie
aspekty nadużyć w stosunku do pracownic
i pracowników jak praca w nadgodzinach, brak
bezpieczeństwa zatrudnienia, niebezpieczne
warunki pracy oraz odbieranie praw związkowych.
W tym celu możesz posłużyć się artykułem
dostępnym na stronie:
http://www.ekonsument.pl/a598_kto_szyje_nasz
e_ubrania.html.
Powiedz uczniom, że będą teraz brać udział
w debacie na temat niskich cen ubrań w dzisiejszym
świecie. Wprowadź uczniów do tematu debaty
wyjaśniając, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat
ludzie kupili nawet o połowę więcej ubrań niż
w poprzednich dekadach. Równocześnie ceny
produktów odzieżowych drastycznie spadły.
Marki odzieżowe zaczęły konkurować ze sobą
o udział w rynku wprowadzając w ciągu roku coraz
więcej kolekcji po niższych kosztach, czego
kulminacją stała się sytuacja, w której domy mody
oferują nawet 18 kolekcji rocznie, a rynek ubrań
w tzw. przystępnych cenach przeżywa boom
i w ciągu zaledwie 5 ostatnich lat podwoił swoje
rozmiary.
Następnie napisz na tablicy:
Jestem ZA niskimi cenami ubrań.
Jestem PRZECIWKO niskim cenom ubrań.
Podziel uczniów na dwie grupy i przyporządkuj
każdej z grup odpowiednią rolę: zwolenników
i przeciwników niskich cen odzieży. Zadaniem
każdej z grup jest przygotować się do dyskusji.
W tym celu, napisz na tablicy różne zagadnienia
(przykłady zagadnień znajdziesz w załączniku
nr 3). Poproś każdą z grup, aby wspólnie, na kartce
papieru, ustosunkowała się do tych zagadnień.
Pomóż grupom w tym zadaniu (przykłady
argumentów, na które możesz nakierowywać
uczniów znajdziesz w tym samym załączniku).
Następnie poproś obie grupy, aby usiadły
naprzeciwko siebie. Przeprowadź debatę i bądź
jej moderatorem/moderatorką, czytając pytania
z tablicy i komentując wypowiedzi uczniów.
Po zakończeniu debaty, gdy uczniowie wyjdą już
ze swoich ról, zapytaj jakie jest ich prawdziwe
podejście do niskich cen ubrań, np. czy byliby
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w stanie płacić więcej za ubrania wiedząc,
że pracownice i pracownicy fabryk otrzymują
bardziej godziwe płace i pracują w bezpiecznych
warunkach?
Podsumowując zajęcia, zapytaj uczniów
czy przychodzą im do głowy jakieś
działania/zachowania, które mogą podjąć
by przeciwstawiać się wyzyskowi pracownic
i pracowników w krajach globalnego Południa.
Zapisz wszystkie pomysły na tablicy. Uzupełnij
odpowiedzi posługując się artykułem dostępnym
na stronie:
http://www.ekonsument.pl/s160_konsument__
konsumentka_.html.
Zwróć uwagę na takie aspekty jak lokalna
produkcja, wybór ekologicznych materiałów,
kupowanie w second-handach. Wyjaśnij także,
że zagrożeniem, z którym najbardziej liczą się firmy
odzieżowe, jest możliwość utraty przez nich dobrego
wizerunku. Dlatego warto angażować się w różne
akcje obywatelskie, pisać i wysyłać listy do firm
z zapytaniem o warunki produkcji a także
podpisywać się pod petycjami. Podsumuj zajęcia
stwierdzeniem, że jako konsumenci mamy w ręku
ogromną siłę – siłę naszych pieniędzy. Jeśli chcemy
ją wykorzystać w sposób bardziej odpowiedzialny,
warto zaglądać znanym markom pod metkę
i sprawdzać czy kryją się tam wartości, które
chcemy wspierać.

Literatura:
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Kupuj Odpowiedzialnie!,
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Andrzej Żwawa, Maria Huma, Magdalena
Noszczyk, Co może zrobić konsument?,

http://ekonsument.pl/a66528_co_moze_ zrobic_
konsument.html

Pietra Rivoli, Śladami T-shirta. O tym, jak pewna
ekonomistka badała rolę rynku, władzy i polityki
w handlu światowym, wyd. PWN, 2007
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Załącznik nr 3 -

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA I ARGUMENTY DO DEBATY

Niskie ceny a

KONSUMENCI

Niskie ceny a

FABRYKI
ODZIEŻOWE

Niskie ceny a

MARKI
ODZIEŻOWE

Niskie ceny a

ŚRODOWISKO
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Zwolennicy

Przeciwnicy

niskich cen

niskich cen

Dzięki niskim cenom ubrań
ludzie mogą kupować ich więcej,
być modni i szczęśliwi.

Zakupy nie dają szczęścia. Są uzależniające
i sprowadzają życie jedynie do materialnego wymiaru.
Mogą też wywoływać frustrację i poczucie zagubienia.
Duża ilość ubrań w szafie nie powoduje, że jesteśmy
bardziej modni. Tak naprawdę liczy się własny styl
i umiejętność dobierania ubrań.

Niskie ceny ubrań oznaczają,
że fabryki muszą obniżać
koszty produkcji co powoduje,
że warunki w nich panujące
ulegają pogorszeniu. Najczęściej
sytuacja ta odbija się na pracownikach
i pracownicach (niskie pensje,
brak przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy).

Niskie ceny ubrań nie mają wpływu
na właścicieli fabryk, bo i tak największy
koszt ponoszą marki odzieżowe.

Niskie ceny są korzystne
dla marek, bo mogą sprzedać
więcej ubrań i więcej zarobić
a to wpływa pozytywnie
na rozwój gospodarczy.

Niskie ceny powodują, że także marki
muszą coraz silniej ze sobą konkurować
redukując koszty i zwalniając pracowników.

Niskie ceny nie mają
negatywnego wpływu
na środowisko.

Niskie ceny powodują, że coraz więcej
produkuje się ubrań i przez to zużywa
coraz więcej zasobów potrzebnych
do produkcji materiałów a także
wody i energii. W dodatku coraz
więcej ubrań ląduje na wysypiskach.

Dział: Sprawiedliwy handel
WPROWADZENIE
Sprawiedliwy handel (fair trade) w najszerszym
sensie tego pojęcia to uczciwość we wszelkich
relacjach handlowych, zwłaszcza w tych między
krajami bogatej Północy i ubogiego Południa.
Mimo szermowania hasłami o wolnym handlu
i wolnym rynku, międzynarodowe relacje handlowe
są mocno uzależnione od interwencjonizmu
państwowego i bieżącej polityki i daleko im do
sprawiedliwości. Szczególnie jaskrawo jest to
widoczne na przykładzie produkcji rolnej.
Bezpośrednie dopłaty do rolnictwa w Unii
Europejskiej są najczęściej proporcjonalne do
wielkości zasiewów. Sprawia to, że największymi
beneficjentami są wielcy plantatorzy i spółki
giełdowe. Drobni europejscy producenci otrzymują
niewielką część unijnej pomocy. Na jeszcze gorszej
pozycji są drobni producenci rolni z krajów
ubogiego Południa. Nie tylko nie otrzymują oni
pomocy, lecz są jeszcze poddani nierównej
konkurencji ze strony dotowanego rolnictwa krajów
bogatej Północy.
Dotacje UE powodują, że tanie warzywa szklarniowe
z południowej Europy zaczęły wypierać
miejscowych, najczęściej bardzo drobnych
wytwórców w Afryce Zachodniej. Tysiące rolników,
których jedynym bogactwem był kawałek ziemi
w pobliżu miasta i którzy ciężką, ręczną pracą
uprawiali warzywa sprzedawane na lokalnym rynku
stracili podstawy swych skromnych dochodów.
Aby zilustrować tę niesprawiedliwość posłużmy się
przykładem rynku bawełny. Co prawda koszty
produkcji bawełny w USA są ponad dwukrotnie
wyższe niż np. w Beninie (koszty pracy w Afryce są
niższe, a uprawy nie są sztucznie nawadniane), lecz
wskutek dumpingu cen bawełna amerykańska (34%
światowego obrotu) ma na rynkach międzynarodowych podobną cenę jak afrykańska. Od 2001 roku
Stany Zjednoczone przeznaczyły na dopłaty do swej
produkcji bawełny 24,5 mld dolarów. W 2004 roku,
w czasie kryzysu na rynku bawełny, gdy wiele
plantacji w Afryce upadało, Waszyngton przeznaczył
na bezpośrednią pomoc farmom amerykańskim 3,9
mld dolarów. Obrona interesów 30 tys. zamożnych
amerykańskich rolników powoduje, że na skraju
ubóstwa znajduje się ok. 3 mln producentów
bawełny w Afryce Zachodniej.
Jako obywatele winniśmy opowiadać się przeciw
takim praktykom handlowym naszych państw, które
powodują, że biedni stają się jeszcze biedniejsi.

Możemy wpływać na naszych (euro)posłów
w sprawie reformy polityki rolnej, w tym Wspólnej
Polityki Rolnej UE. Kraje bardziej rozwinięte
przeznaczają na pomoc krajom mniej rozwiniętym
nawet ponad 1% swego PKB. Nieraz nagłaśnia się
różne wypaczenia tej pomocy: nietrafione projekty,
biurokrację i korupcję. Jednak nawet gdyby udało
się usunąć te wszystkie problemy, nie uda się
skutecznie pomóc ubogim mieszkańcom Południa,
gdyż równolegle z naszą interwencyjną pomocą,
rynki krajów mniej rozwiniętych są zalewane
naszymi tanimi, subsydiowanymi produktami,
co powoduje niszczenie tamtejszych gospodarek,
a w efekcie biedę, głód, migracje ze wsi do slumsów,
jak i emigracje do krajów bogatszych, narastanie
nastrojów fundamentalistycznych itd. Należałoby
więc przede wszystkim nie szkodzić.
Tym, czego brakuje nam wszystkim jest
suwerenność żywnościowa – prawo do
samodzielnego decydowania o kształcie swej
polityki żywnościowej – tak na poziomie lokalnym,
jak krajowym i ponadnarodowym. Równolegle do
działań obywatelskich należy prowadzić działania
konsumenckie. Tu z pomocą przychodzi
Sprawiedliwy Handel pisany dużymi literami (ang.
Fair Trade). Jest to niezwiązany z polityką ruch
oddolny, opierający się na haśle Trade not Aid
(handel zamiast pomocy). Jego początki sięgają
lat 50. XX wieku. Ma on na celu wsparcie rozwoju
społeczności krajów mniej rozwiniętych, jednak nie
poprzez jednostronną pomoc, lecz poprzez uczciwe
relacje handlowe. Tak więc ruch ten wychodzi
z założenia „dawania wędki, a nie ryby”. Chodzi
w nim o zapewnienie uczciwych, sprawiedliwych
warunków handlowych (co zresztą powinno być
normą, a nie wyjątkiem). W tym wypadku nie
wysyłamy pomocy (pieniędzy, żywności), lecz
nawiązujemy i wspieramy takie umowy handlowe,
które nie stawiają ubogich mieszkańców Południa
w gorszej sytuacji, ale pozwalają im stopniowo
stawać na nogi.
Sprawiedliwy Handel to ruch tworzony przez
organizacje pozarządowe, działaczy i wolontariuszy
oraz firmy na rzecz rozwoju społeczności drobnych
wytwórców z krajów globalnego Południa (Afryki,
Azji, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii). Karta
Zasad Sprawiedliwego Handlu (A Charter of Fair
Trade Principles) jest podstawowym dokumentem
opisującym kształt i zasady funkcjonowania Ruchu
Sprawiedliwego Handlu, uzgodnionym przez jego
najważniejszych uczestników, w którym
Sprawiedliwy Handel definiowany jest następująco:
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„Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe
oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które
dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego
rozwoju przez oferowanie lepszych warunków
handlowych i ochronę praw marginalizowanych
producentów i pracowników najemnych, szczególnie
w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego
Handlu (wspomagane przez konsumentów)
są aktywnie zaangażowane we wspieranie
producentów, podnoszenie świadomości i kampanie
na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego
handlu międzynarodowego.”
Sprawiedliwy Handel opiera się więc na
następujących wartościach:
stawianie potrzeb ludzi przed zyskiem;
wzajemny szacunek oraz troska o ludzi
i środowisko;
rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy
sprzedawcami i nabywcami: płacenie przez
kupujących ceny, która zapewnia sprawiedliwy
dochód im i producentom (rolnikom);
tworzenie środków i możliwości dla ubogich
producentów w celu poprawy ich warunków
życia i pracy;
rozwijanie świadomości na temat sytuacji kobiet
i mężczyzn w krajach globalnego Południa jako
producentów i handlowców;
promocja równych szans dla kobiet i ochrona ich
praw;
ochrona praw dzieci i ludności tubylczej;
wykluczenie dyskryminacji oraz
wykorzystywania pracy dzieci i niewolników;
umożliwienie producentom planowania
przyszłości gospodarczej, np. poprzez zawieranie
długoterminowych umów ze stałą,
gwarantowaną ceną minimalną.
W praktyce Sprawiedliwy Handel oznacza takie
zasady:
1. Umowy długoterminowe
Długoterminowe umowy służą temu, by dana
społeczność producencka miała minimum
bezpieczeństwa w inwestowaniu np. w uprawę
kawy. Zapobiega to pozostawieniu przez importera
producentów „na lodzie” w sytuacji, gdy na drugim
końcu świata znajdzie on tańszego dostawcę.

121

2. Minimalna cena gwarantowana
Cena minimalna oznacza, że mimo wahań
giełdowych cena zakupu nie może spaść poniżej
pewnego poziomu (jednak, gdy cena giełdowa
wzrasta, cena zakupu oczywiście też rośnie). Dzięki
temu najubożsi producenci (np. kawy) mogą być
pewni, że pomimo iż na odległych giełdach cena
kawy spadnie, to ich praca zostanie wynagrodzona,
a od tego zależy ich przeżycie.
3. Premia Sprawiedliwego Handlu
Premia Sprawiedliwego Handlu oznacza, że np.
do każdego zakupionego pudełka bananów dopłaca
się jeszcze określoną kwotę na cele rozwoju
społeczności. Celem tego działania jest akumulacja
środków i wsparcie całej społeczności (np. poprzez
budowę drogi, szpitala, szkoły), a nie
poszczególnych producentów. W rozproszeniu
środki te są niewielkie i łatwo mogą zostać
„przejedzone” na bieżąco. Natomiast zakumulowane
w postaci Premii Sprawiedliwego Handlu mogą
przynieść pewną zmianę w danej społeczności
lokalnej.
4. Terminowe płatności
Dzięki terminowym płatnościom producenci
otrzymują na czas zapłaty, które pozwalają im
utrzymać siebie i swoje rodziny oraz kontynuować
produkcję.
5. Przedpłaty lub kredyty
W związku z tym, że brak środków finansowych czy
trudny dostęp do kredytów to często „techniczna”
bariera przed rozpoczęciem produkcji, w systemie
Fairtrade producenci mogą żądać od nabywców
kredytu (lub zaliczki) do wysokości 60% ceny
zakupu.
Prócz tego, kryteria Sprawiedliwego Handlu
obejmują spełnienie takich warunków jak zakaz
pracy dzieci i pracy niewolniczej, pensja minimalna
(zgodnie z prawem danego kraju), równe
wynagrodzenie kobiet i mężczyzn, kryteria
„ekologiczne”, takie jak niestosowanie najbardziej
szkodliwych dla zdrowia rolników pestycydów,
czy genetycznie zmodyfikowanych organizmów,
które mogą się rozsiewać na inne pola wypierając
naturalne uprawy czy nawet krzyżować
z niezmodyfikowanymi organizmami, ochrona
dzikich siedlisk (ok. 75% produktów spożywczych
Sprawiedliwego Handlu posiada także certyfikat
rolnictwa ekologicznego).
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Mówimy o „kryteriach”, gdyż określenie
„Sprawiedliwy Handel” nie może być używane przez
każdego, kto ma taką ochotę, lecz odnosi się do
konkretnych systemów jakości produktów
pochodzących z krajów globalnego Południa.
Nad ich spełnieniem czuwają dwie główne
organizacje:
Fairtrade International (dawniej: Fairtrade
Labeling Organisations – FLO; w tym wypadku
Fairtrade piszemy razem, dla podkreślenia,
że chodzi o konkretny system certyfikacyjny),
Word Fair Trade Organisation (WFTO,
dawniejsze nazwy: International Fair Trade
Association, International Federation for
Alternative Trade).
Obie skupiają szereg mniejszych organizacji
(np. krajowych), przy czym różni je podejście do
systemu certyfikacji.
Fairtrade International
certyfikuje poszczególne produkt,y takie jak np.:
kawa, herbata, kakao, cukier trzcinowy, owoce
tropikalne, soki, wina, zboża, orzechy, nasiona
oleiste, miód, zioła i przyprawy, rośliny ozdobne
(kwiaty cięte), drewno, bawełna30, piłki sportowe31
i złoto. Kryteria certyfikacji określane są dla wciąż
nowych produktów, dlatego ich liczba stale rośnie
(w trakcie opracowywania są standardy dla
kauczuku i krewetek). Spełnianie standardów przez
dany produkt jest weryfikowane przez niezależną
organizację FLO-Cert. Kryteria dotyczą konkretnego
produktu (a dokładniej: konkretnej jego partii, np.
z wybranej plantacji) a nie całej firmy, która go
wytwarza. Dlatego znak ten można znaleźć na
produktach znanych światowych marek, które
certyfikują tylko część swej produkcji. Warto dodać,
że system Fairtrade nie zajmuje się relacjami
handlowymi czy warunkami pracy w krajach
Północy, dlatego produkty z tym certyfikatem można
znaleźć także w kontrowersyjnych sieciach
handlowych.
Rękodzieło również może być sprzedawane
w ramach Sprawiedliwego Handlu, ale ponieważ
trudno o jednolite standardy ilościowo-jakościowe
dla tak zróżnicowanych produktów jak np. bęben,
maska, kosz czy grzechotka, to weryfikacją
faktycznie uczciwego ich pochodzenia zajmuje się
WFTO, która certyfikuje działalność całych
organizacji (producenckich i handlowych), takich jak
np. El Puente czy Gepa, a nie tylko poszczególnych
produktów.

30

31

Systemom Sprawiedliwego Handlu towarzyszą
międzynarodowe znaki ułatwiające klientom
rozpoznanie produktów spełniających zasady
Sprawiedliwego Handlu. Ich użycie podlega
ochronie prawnej (także w Polsce).
Równocześnie powstają też inne systemy,
np. Naturland Fair łączący kryteria społeczne
z kryteriami produkcji ekologicznej i używający
jednego oznakowania dla obu kryteriów, a także
dotyczące kolejnych obszarów działalności, jak np.
„sprawiedliwe” usługi turystyczne. Różnią się one
zakresem stosowanych kryteriów, jak i sposobem
weryfikacji ich przestrzegania (czasem są to tylko
deklaracje producentów, a nie obiektywne
certyfikaty).
W naszym kraju działa kilka organizacji oraz małych
firm zajmujących się w całości lub w większości
Sprawiedliwym Handlem. Od 2009 roku skupiają się
one w organizacji parasolowej o nazwie Koalicja
Sprawiedliwego Handlu.
Produkty Sprawiedliwego Handlu można nabyć
w wielu sklepach ekologicznych (także internetowych), kawiarniach, w kilku znanych sieciach
handlowych, a nawet na niektórych stacjach
benzynowych. W Poznaniu powstał pierwszy sklep
Sprawiedliwego Handlu pod egidą Polskiego
Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu. Od kilku
lat, co roku w wielu miastach Polski obchodzony jest
Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (druga
sobota maja).
W listopadzie 2012 r. Poznań jako pierwsze miasto
w tej części Europy otrzyma tytuł Miasta
Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu.
W gronie Koalicji Sprawiedliwego Handlu
opracowane są polskie kryteria dla Szkół
Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu.

Ważne: certyfikat ten dotyczy obecnie tylko produkcji bawełny,
a nie dalszego przetwarzania i szycia odzieży.
Ten z kolei certyfikat dotyczy samego procesu szycia piłek,
a nie produkcji surowca, z którego one powstają.
SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.
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Dział: Sprawiedliwy handel

Bawełna Fairtrade – certyfikat obejmuje tylko
bawełnę, nie gotowe ubranie! Certyfikat ten
gwarantuje, że została ona wyprodukowana przy
poszanowaniu praw człowieka i praw
pracowniczych, w tym spełnione zostały takie
standardy jak: stabilna i uczciwa cena, premia na
projekty rozwojowe, długoterminowe kontrakty,
demokratyczny sposób zarządzania organizacji
producenckiej, zakaz GMO, ograniczenia w użyciu
substancji chemicznych.

Fairtrade – certyfikat przyznawany przez
niezależną organizację Fairtrade International dla
produktów spożywczych spełniających określone
standardy społeczne i środowiskowe, takie jak:
stabilna i uczciwa cena, premia na projekty
rozwojowe, długoterminowe kontrakty.
Fairtrade obejmuje jedynie produkty lub ich
składniki wytwarzane w krajach rozwijających się,
takie jak: kawa, herbata, owoce świeże i suszone,
kakao, miód, owoce, soki, orzechy/nasiona oleiste,
przyprawy, ryż, wino, kwiaty cięte, rośliny ozdobne,
piłki sportowe, diamenty.

Scenariusz 16.

Sprawiedliwy Handel –
bo warto być fair!

Podstawa programowa:

wody i energii, przemyślane zakupy);

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

25.Gospodarka rynkowa. Uczeń:

III etap edukacyjny

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
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4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz
ceny jako regulatora rynku; analizuje rynek
wybranego produktu i wybranej usługi.
29. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza.
Uczeń:
4) przedstawia główne prawa i obowiązki
pracownika; wyjaśnia czemu służą ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne.
31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń:

Dział: Sprawiedliwy handel
1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się
kierować pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia na
czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu;

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:
3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;
41.Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia).
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
IV etap edukacyjny
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.
5. Przedsiębiorstwo. Uczeń:
9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne
w biznesie krajowym i międzynarodowym;

ETYKA,

III etap edukacyjny
11. Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie
etyki zawodowej.

ETYKA,

IV etap edukacyjny
11. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia
publicznego. Etyki zawodowe. Przykłady kodeksów
etycznych. Korupcja jako negatywne zjawisko
naruszające kodeksy etyczne. Zagadnienie
wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju.
Moralny wymiar stosunku człowieka do świata
przyrody.
Grupa wiekowa:
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.
III i IV etap edukacyjny.

Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
klasa albo inne pomieszczenie zamknięte.
Materiały:
powielony i pocięty załącznik nr 1, załącznik nr 2,
powielony załącznik nr 3, produkty lub opakowania
po produktach Fairtrade (ewentualnie sam
certyfikat), flipchart, marker, karteczki
samoprzylepne, luźne kartki papieru.
Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z problemami społecznogospodarczymi wynikającymi z międzynarodowych
relacji handlowych oraz ze światowym ruchem
Sprawiedliwego Handlu, a także refleksja nad
zachowaniami konsumenckimi w kontekście
globalizacji i relacji Północ-Południe.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń zna niesprawiedliwe reguły
rządzące handlem międzynarodowym,
- umie wskazać mechanizmy funkcjonowania
globalnego rynku na przykładzie produkcji i handlu
bananami,
- potrafi ocenić sytuację rolników i producentów
z krajów globalnego Południa,
- potrafi wskazać działania, jakie mogą być podjęte
w celu poprawy sytuacji producentów z krajów
globalnego Południa,
- rozumie pojęcie, zna wartości i zasady na jakich
opiera się Sprawiedliwy Handel,
- potrafi wskazać korzyści i przeszkody wynikające
z uczestnictwa producentów w systemie
Sprawiedliwego Handlu.

Przebieg zajęć
Na początku lekcji poproś uczniów, aby wyobrazili
sobie, że są w sklepie (np. hipermarkecie). Zapytaj
jakie produkty najczęściej kupują oni sami lub ich
rodzice. Zachęcając uczestników do dyskusji zapytaj
dlaczego kupują dane produkty i czym kierują się
dokonując wyboru? Zapewne najczęstszymi
odpowiedziami będą: cena, jakość, atrakcyjność czy
marka produktu. Wyjaśnij, że to normalne, że biorą
pod uwagę te aspekty, jednak bardzo ważne jest, by
podczas dokonywania wyborów konsumenckich
zastanawiać się w jakich warunkach i przez kogo
produkty te zostały wyprodukowane, oraz jak ich
produkcja, wykorzystanie i utylizacja wpływają na
środowisko przyrodnicze i innych ludzi.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
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Dział: Sprawiedliwy handel
Wybierz kilka produktów, które wymienili uczniowie
(np. mleko, czekolada, sok pomarańczowy, zeszyt)
i poproś ich, by zastanowili się w jakich krajach te
produkty powstały. Jeśli będzie potrzeba wyjaśnij,
że mleko najprawdopodobniej wyprodukowano
w Polsce. Do produkcji czekolady potrzebne jest
kakao (które jest uprawiane głównie w Ghanie,
na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Indonezji) oraz
cukier, który powstaje z buraków (uprawianych
w wielu krajach Północy) lub z trzciny cukrowej
(którą uprawia się głównie w Brazylii, Indiach,
Chinach). Sok pomarańczowy pochodzi
z pomarańczy, które rosną np. w Brazylii, USA
i Chinach. Wyciskanie i produkcja gotowego soku,
najprawdopodobniej miała miejsce w Europie lub
USA. Papier do produkcji zeszytu może pochodzić
z drewna z polskich bądź europejskich lasów lub
z lasów z Azji czy Ameryki Łacińskiej. Produkcja
papieru odbywa się w papierni najprawdopodobniej
zlokalizowanej na terenie Polski lub innych krajów
europejskich. Na koniec podsumuj tę część lekcji
wyjaśniając, że w przypadku większości produktów
codziennego użytku rzadko kiedy proces produkcji
można zamknąć na poziomie jednego a nawet dwóch
czy trzech krajów. Nawet jeśli produkt jest
wytwarzany na obszarze Polski, to można zadać
sobie pytania, skąd sprowadzone zostały surowce,
gdzie wykonano opakowania lub w jakim kraju
produkt zostanie zutylizowany?
Następnym zadaniem będzie gra z podziałem na
role. Podziel klasę na 5 grup. Każdej grupie
przydziel odmienną rolę: pracownika plantacji,
właściciela plantacji, przewoźnika, importera
i właściciela sklepu. Rozdaj uczniom karty ról
zawodowych (załącznik nr 1) i poproś, aby
przeczytali informacje dotyczące przydzielonej im
grupy zawodowej. Narysuj na tablicy banana
i powiedz, że kosztuje on złotówkę. Zadaniem każdej
z grup jest ustalenie, jaką część dochodu ze
sprzedaży banana powinna ona uzyskać. Poproś,
aby uczniowie dokładnie rozważyli ilość pracy jaką
muszą wkładać, na czym ta praca polega, oraz jakie
koszty muszą ponosić. Po mniej więcej 10 minutach
poproś każdą z grup, aby przedstawiła wyniki
swoich ustaleń. Napisz te kwoty na narysowanym
bananie. Jeżeli suma przekracza cenę banana
(złotówkę), skłoń uczniów do dyskusji między
grupami i wynegocjowania podziału dochodów.
Następnie – posługując się grafiką z załącznika nr
2 – przedstaw (np. rysując na tablicy) jak taki
podział wygląda naprawdę.
Przeprowadź dyskusję nad przyczynami takiego
podziału ról w łańcuchu dostaw bananów. Zwróć
szczególną uwagę uczniów na sytuację pracowników
w krajach globalnego Południa:
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co odczuwają pracownicy plantacji?
jaki podział byłby bardziej sprawiedliwy?
w jaki sposób pracownicy mogą dostać więcej?
co mogą zrobić konsumenci?
czy bylibyśmy w stanie płacić więcej za banany
wiedząc, że dostają oni godziwy i sprawiedliwy
dochód za swą pracę?
W trakcie dyskusji możesz pokazać uczniom zdjęcia
obrazujące pracę i życie ludzi na plantacji bananów.
Ciekawe zdjęcia znajdziesz np. pod następującymi
linkami:
http://www.jansochor.com/photo-essay/bananarepublic.html oraz
http://www.flickr.com/photos/makefruitfair.
Podczas kolejnego etapu zajęć wyjaśnij uczniom
czym jest Sprawiedliwy Handel i jakie wartości oraz
kryteria są z nim związane (możesz tutaj posłużyć
się wprowadzeniem do tego działu). Poproś
uczniów, by każdy z nich na małej karteczce
dokończył zdanie: „Sprawiedliwy Handel to...”.
Przygotuj duży arkusz papieru – w jego centralnej
części napisz „Sprawiedliwy Handel”, a następnie
poproś uczniów, aby przykleili swoje karteczki
wokół napisu. Zweryfikuj odpowiedzi uczniów.
Zwróć szczególną uwagę na dokładne wyjaśnienie
korzyści dla producentów związanych ze stosowaniem minimalnej ceny gwarantowanej oraz Premii
Sprawiedliwego Handlu. Dodaj, że kryteria
Sprawiedliwego Handlu obejmują spełnienie też
takich warunków jak zakaz pracy dzieci i pracy
niewolniczej, równe wynagrodzenie kobiet
i mężczyzn, dbałość o środowisko przyrodnicze (np.
zakaz stosowania najbardziej szkodliwych
pestycydów czy genetycznie zmodyfikowanych
organizmów).
Pokaż uczniom produkty lub opakowania po
produktach Sprawiedliwego Handlu, zwracając
uwagę na widoczny na nich znak Fairtrade.
Wyjaśnij, że jest on gwarancją przestrzegania przez
producentów i pośredników wszystkich powyższych
zasad. Na koniec nie zapomnij powiedzieć gdzie
można kupić produkty Sprawiedliwego Handlu
w Polsce. Przydatna w tym względzie może być
strona Koalicji Sprawiedliwego Handlu
(http://www.fairtrade.org.pl/linki.php) oraz
Spacerownik po świadomej konsumpcji Polskiej
Zielonej Sieci
(http://www.ekonsument.pl/spacerownik)
zawierający spis sklepów i kawiarni oferujących
produkty Sprawiedliwego Handlu w miastach takich
jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Lublin,
Trójmiasto, Aglomeracja Śląska.

Chcąc w sposób bardziej dogłębny zapoznać
uczniów z praktycznymi aspektami Sprawiedliwego
Handlu z perspektywy producentów z krajów
globalnego Południa, rozdaj uczniom tekst opisujący
działalność spółdzielni AgroNorte w Kostaryce
(załącznik nr 3). Podziel klasę na 4-6 osobowe
zespoły i poproś, by uczniowie w grupach
zastanowili się nad korzyściami i problemami
z jakimi mierzą się rolnicy przy produkcji
i dystrybucji ananasów w związku z uczestnictwem
w systemie Sprawiedliwego Handlu. Poproś,
by uczniowie podzielili wszystkie korzyści
i problemy na: wewnętrzne oraz zewnętrzne
i zapisali je na kartce papieru (zgodnie z tabelą
z załącznika nr 4). Następnie poproś grupy
o zaprezentowanie wyników swojej pracy. Zwróć
uwagę uczniów na takie aspekty jak czas pracy,
płaca, opłacalność, cena, środowisko przyrodnicze,
konkurencja itd. Na koniec wspólnie zastanówcie
się, jakie czynniki lub działania musiałyby zaistnieć
bądź zostać podjęte (np. dopłaty rządowe do
produktów ekologicznych i Fairtrade, zakrojone na
szeroką skalę kampanie promocyjne, większe
restrykcje dla globalnych korporacji), by drobnym
rolnikom bardziej opłacało się produkować ananasy
w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.
Podsumuj z uczniami zajęcia – podkreśl znaczenie
ruchu Sprawiedliwego Handlu dla drobnych
rolników i pracowników z krajów globalnego
Południa. Powiedz też o najważniejszych działaniach
realizowanych w Polsce na rzecz promocji
Sprawiedliwego Handlu – np. związanych
z obchodami Światowego Dnia Sprawiedliwego
Handlu, w które angażują się uczniowie i szkoły
z całego kraju.

Malwina Wędzikowska
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Dział: Sprawiedliwy handel
Załącznik nr 1 -

KARTY RÓL ZAWODOWYCH
Pracownik plantacji
Jesteś pracownikiem ogromnej plantacji bananów,
na której pracuje około 250 osób. Mieszkasz z całą
rodziną w „wiosce” złożonej z baraków na terenie
ogrodzonej i strzeżonej plantacji. Codziennie
wstajesz około godz. 5 rano i z krótkimi przerwami
pracujesz do godz. 20.00. Nie jesteś zatrudniony na
stałe, więc nie przysługuje ci żadne ubezpieczenie
ani świadczenia socjalne. Nie możesz też zapisać się
do związków zawodowych, gdyż od razu zostałbyś
zwolniony. Możesz korzystać tylko z lekarza
zatrudnionego przez plantację. Do twoich zadań
należy: mycie bananów (cały dzień masz ręce
zamoczone w wodzie), nawożenie roślin środkami
chemicznymi, w tym pestycydami (co jest
niebezpieczne dla zdrowia), ścinanie dojrzałych
bananów (w tym celu musisz używać ostrych
narzędzi i przenosić ciężkie kiście bananów).
Właściciel plantacji
Jesteś właścicielem ogromnej plantacji bananów,
na której zatrudniasz około 250 pracowników.
Koszty prowadzenia plantacji są wysokie: pestycydy,
benzyna do samolotu spryskującego nimi plantację,
woda do nawadniania upraw, narzędzia i maszyny,
koszty prawników w sytuacji zaskarżenia przez
pracowników, którym zdarzyły się wypadki podczas
pracy. Do tego musisz wciąż modernizować
plantację i ponosić koszty związane z ogromnym
ryzykiem nieurodzaju, klęsk żywiołowych, plag
szkodników.
Przewoźnik
Jesteś właścicielem firmy transportowej. Posiadasz
5 dużych statków, na których przewozisz banany
między Ameryką Łacińską a Europą. Przewiezienie
jednego załadunku może trwać nawet do pięciu
tygodni. Zakup i utrzymanie statków to ogromna
inwestycja, na którą wziąłeś kredyt. Dodatkowo,
musisz ponosić opłaty zarówno w porcie załadunku,
jak i rozładunku towaru.
Importer
Jesteś importerem bananów z Ameryki Łacińskiej.
Twoja firma to ogromne przedsięwzięcie
wymagające rozbudowanego zaplecza
administracyjnego i logistycznego. Aby sprowadzać
banany do Europy, musisz płacić ubezpieczenie,
podatki, cła, co wiąże się ze sporymi kosztami.
Banany przewozisz ciężarówkami z portu do
dojrzewalni, gdzie przez około tydzień dojrzewają
w pomieszczeniach ze stałą temperaturą, po czym
są sprzedawane do hurtowni bądź supermarketów.
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Sprzedawca
Posiadasz supermarket, w którym sprzedajesz m.in.
dojrzałe banany. Potrzebujesz bardzo wielu
pracowników do jego obsługi. Ponosisz wysokie
koszty utrzymania sklepu: prąd, transport, torby na
zakupy itd. Aby przyciągać do siebie klientów,
wciąż musisz inwestować w reklamę i promocję.
Dodatkowo, aby być konkurencyjnym, musisz
powiększać asortyment lub zwiększać ilość sklepów.
Ponosisz duże ryzyko związane z psuciem się
produktów. Banany musisz sprzedawać szybko,
zanim przejrzeją i zbrązowieją.
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PODZIAŁ KOSZTÓW W SPRZEDAŻY BANANÓW
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SPÓŁDZIELNIA AGRONORTE (KOSTARYKA) –
OPIS DOBREJ PRAKTYKI FAIRTRADE
http://www.asoproagroin.com

Spółdzielnia AgroNorte z San Rafael de Guatuso
w Kostaryce skupia ok. 150 małych i średnich
rolników, którzy na ok. 400 ha uprawiają ananasy,
a także rambutan, mango, jam, jukkę i bataty.
Rolnicy zrzeszeni w ramach spółdzielni posiadają
certyfikat Fairtrade, a 40% z nich także certyfikat
rolnictwa ekologicznego.
Początki spółdzielni (1997 r.) wiążą się
z udzieleniem 12 mln dolarów pomocy przez
rząd Holandii, który wybrał ten biedny region
w północnej Kostaryce, w którym przebywa wielu
imigrantów z Nikaragui, by zapobiec ich dalszej
migracji do slumsów w miastach. Początki eksportu
ananasów w ramach spółdzielni to 2 kontenery
warte 10 tys. dolarów. Obecnie jest to 400 kontenerów o łącznej wartości ponad 2 mln dolarów.
Pierwszym klientem AgroNorte był Agrofair
z Holandii – światowy pionier importu ananasów
z certyfikatem Fairtrade (2002 r.). Inne kraje
importujące ananasy AgroNorte to Włochy, Austria,
Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia,
a także USA. Część ananasów jest przerabiana na
sok. Tylko minimalna część produkcji AgroNorte
trafia na lokalny rynek.
W 2010 r. przez kilka miesięcy certyfikat Fairtrade
dla spółdzielni był zawieszony, gdyż w kilku
uprawach znaleziono pestycydy, których nie
dopuszcza system Fairtrade (i których zakazuje UE,
choć są dopuszczone w Kostaryce). Spółdzielnia
utrzymuje, że pestycydy te nie trafiły do ananasów
sprzedawanych jako certyfikowane, jednak podjęła
decyzję o wykluczeniu rolników, którzy je stosowali.
Wdrożono system identyfikacji pochodzenia towaru.
Każdy kontener ma dokumentację fotograficzną.
Prowadzone są coroczne zewnętrzne audyty.
Ważnym zadaniem spółdzielni jest edukowanie
rolników na temat zasad zrównoważonego rozwoju,
ochrony dzikich gatunków, BHP, jakości produkcji,
praw rynku. W tym celu przygotowane są bardzo
przejrzyste publikacje oraz jest utrzymywany stały
kontakt pomiędzy ekspertami AgroNorte a
rolnikami. Regularne są też spotkania z rolnikami
w celu ustalenia możliwości produkcyjnych.
Dzięki uczestnictwu w systemie Fairtrade rolnicy
otrzymują 20-30% więcej pieniędzy niż na rynku
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konwencjonalnym. Powody do zadowolenia mają
także pracownicy najemni zatrudniani głównie przy
sadzeniu ananasów i ich zbiorze: za godzinę pracy
w gospodarstwie Fairtrade otrzymuję równowartość
1,40 Euro, w porównaniu do 1 Euro na zwykłych
plantacjach. Niemniej ważne są dla nich brak
konieczności pracy w nadgodzinach, a także
bezpieczeństwo zatrudnienia i odpowiednie warunki
socjalne.
Spółdzielnia otrzymuje również Premię Sprawiedliwego Handlu w wysokości kilku centów na
kilogram sprzedanych owoców, którą przeznacza na
inwestycje przydatne dla społeczności. W 2010 r.
pozwoliło to kupić komputery dla lokalnych szkół,
a we wcześniejszych latach poprawić system
dostawy wody, dostarczać owoce dla uczniów
w szkołach, przeszkolić rolników z zasad pierwszej
pomocy oraz bezpiecznego używania sprzętu
i chemii rolnej, a nawet zbudować obiekt, w którym
miejscowe kobiety produkują szampon i kosmetyki,
które następnie sprzedają.
Niestety sytuacja nie jest tak różowa. Produkcja
w spółdzielni jest nawet o 100% droższa niż
konwencjonalna. Jest to efekt takich czynników jak
duże ryzyko produkcji (związane z ograniczeniem
stosowania agrochemii oraz wahaniami rynku),
mniejsza wydajność (nawet o 50%), droższe nawozy
organiczne (nawet o 40%) itd. Kosztem są też
certyfikaty: 2500 dolarów za certyfikat Fairtrade
i 1500 dolarów za certyfikat rolnictwa
ekologicznego w skali roku. Dodatkowo wielkie
firmy mają własnych producentów agrochemii,
opakowań, własny transport, przetwórstwo itd.
Spółdzielnia ma tylko własną pakowalnię ananasów,
która zatrudnia 19 osób.
Tak więc, wskutek konkurencji globalnych
korporacji, takich jak np. Dole czy Chiquita, już
zniknęło 3 tys. ha upraw ananasów w tym rejonie
Kostaryki. Problem stanowią też tańsze ananasy
z wielkich plantacji w Ghanie, która jest
największym konkurentem, jak i z Ekwadoru.
Obniżenie kosztów własnych spółdzielni nie
oznaczałoby spadku ceny dla konsumenta,
występują bowiem duże koszty pośrednie.
Spółdzielnia sprzedaje skrzynkę zawierającą 8
ananasów za ok. 7,4 franka szwajcarskiego,
a konsument płaci 6 franków za 1 sztukę ananasa
(do robotnika trafia jeszcze mniej – ok. 4% ceny jaką
za ananasa płaci europejski konsument).
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Rolnicy AgroNotre:
Luis Fernando
Właściciel ekologicznej farmy. Ma 12 ha ziemi,
na której uprawia ananasy (3 ha), kakao (1,5 ha),
jukkę i ryż. Planuje uprawiać też kukurydzę. Część
upraw jest wykorzystywana na potrzeby rodziny.
Motywacja do uprawy ekologicznej wynika
z zamiłowania do ziemi, pragnienia jej ochrony
i życia w zgodzie z wartościami. Stara się metodami
ekologicznymi odzyskiwać niezbędne dla żyzności
gleby składniki, takie jak potas, magnez, wapń,
fosfor, które są „eksportowane” z gospodarstwa
wraz ze sprzedawanymi płodami rolnymi.

Systemy certyfikujące Fair Trade,

http://sklepfairtrade.pl/Systemy-certyfikujaceFair-Trade-clinks-pol-183.html

Strona Polskiego Stowarzyszenia
Sprawiedliwego Handlu, Trzeci Świat i My
(certyfikowany członek WFTO),
http://www.sprawiedliwyhandel.pl

Poznaj ekologiczne certyfikaty kawy,

http://ekotarg.pl/artykul/poznaj_ekologiczne_certy
fikaty_kawy,256

Gerardo Ramirez
2 lata temu miał certyfikat rolnictwa ekologicznego
ale z niego zrezygnował, gdyż cena produktów była
za niska, a jego uprawy doświadczyły plagi, która
zniszczyła część zbiorów. Ma 19 ha ziemi, na której
uprawia ananasy (9 ha), kakao, jukkę i banana
warzywnego (plantan). W odróżnieniu od Fernando
nie umieszcza między ananasami folii zapobiegającej wyrastaniu chwastów lecz używa
agrochemii, co jest tańsze. Farma jest więc
oznaczona tabliczkami informującymi o zastosowanej agrochemii (dozwolonej w systemie
Fairtrade). Są wydzielone miejsca, w których nie
można stosować ani przechowywać agrochemii
(miejsca poboru wody, miejsca w których mogą
odpoczywać i posilać się pracownicy). Można się
zastanawiać czy opryskiwana agrochemią uprawa
nie znajduje się zbyt blisko domu pana Ramireza
oraz płynącej przez plantację dzikiej rzeki. Bujna
roślinność na jej brzegach pozwala jednak mieć
nadzieję, że nic poważnego przyrodzie tu nie grozi.
[Źródło: Andrzej Żwawa – relacja z wizyty studyjnej
w Ameryce Centralnej odbytej w ramach kampanii „Make
Fruit Fair!” (czerwiec 2011)]

Literatura:
Borys Bińkowski, Subwencje do rolnictwa
a ubóstwo w krajach Południa. Przypadek
bawełny, 2012,

http://globalnepoludnie.pl/Subwencje-dorolnictwa-a-ubostwo-w

Sprawiedliwy Handel na stronie
Polskiej Zielonej Sieci,

http://ekonsument.pl/a_c17_sprawiedliwy_
handel.html

Strona Koalicji Sprawiedliwego Handlu,

http://www.fairtrade.org.pl/
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TABELA DO ANALIZY KORZYŚCI I PROBLEMÓW Z JAKIMI MIERZĄ SIĘ ROLNICY AGRONORTE
PRZY PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ANANASÓW W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W SYSTEMIE
SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

wewnętrzne

KORZYŚCI
zewnętrzne
zewnętrzne

PROBLEMY

wewnętrzne
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Scenariusz 17.

Czy wolny handel

jest wolny i sprawiedliwy?

Podstawa programowa:
HISTORIA,

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

III etap edukacyjny

III etap edukacyjny

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:

32. Europa i świat w XIX w. Uczeń:

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

1) porównuje sytuację w państwach globalnego
Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na
przykładach, na czym polega ich współzależność;
2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej
i angażuje się (w miarę swoich możliwości)
w działania instytucji (także pozarządowych),
które ją prowadzą;
3) wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym
polega globalizacja w sferze kultury, gospodarki
i polityki; ocenia jej skutki;
4) rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na
życie innych ludzi na świecie (np. oszczędzanie
wody i energii, przemyślane zakupy);

III. Dzieje nowożytne.

25. Gospodarka rynkowa. Uczeń:

6. Europa i świat w XIX w. Uczeń:

3) charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna
własność, swoboda gospodarowania, konkurencja,
dążenie do zysku, przedsiębiorczość);
4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz
ceny jako regulatora rynku; analizuje rynek
wybranego produktu i wybranej usługi.

4) ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki
kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz
kolonizowanych społeczności i państw.
36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń:
1) przedstawia skutki przewrotu technicznego
i postępu cywilizacyjnego, w tym dla środowiska
naturalnego;

HISTORIA,

4) analizuje polityczne, gospodarcze i społeczne
przyczyny oraz następstwa podbojów kolonialnych
państw europejskich w Azji i Afryce;
10. Rozpad systemu kolonialnego. Uczeń:
3) ocenia polityczne i społeczno-gospodarcze skutki
procesu dekolonizacji.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony

18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX
w. Uczeń:

40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze
globalnym. Uczeń:

1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze
i techniczne skutki rewolucji naukowotechnicznej,
rozpoznając osiągnięcia nauki i techniki drugiej
połowy XX w.;

3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną
Północą i globalnym Południem oraz mechanizmy
i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;
4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności
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pomiędzy państwami biednymi i bogatymi
w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii;
41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń:
1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów
globalizacji (polityka, gospodarka, kultura,
komunikacja, ekologia);
2) ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji o
zasięgu globalnym (organizacji, korporacji, mediów)
w procesach globalizacyjnych;
3) rozważa racje ruchów ekologicznych
i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciwników,
formułując własne stanowisko w tej sprawie.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Rynek – cechy i funkcje. Uczeń:
2) rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia
ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki;
6) charakteryzuje czynniki wpływające na popyt
i podaż;
4. Państwo, gospodarka. Uczeń:
1) wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje
państwa;
3) przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania
państwa na gospodarkę;
12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata
i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania
globalizacji na poziom życia i model konsumpcji.

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy
wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego;
wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ
i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
regionów świata;
2) ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa
i organizacji pozarządowych państwom i regionom
dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi,
wojnami, głodem);
3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt
na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie
przestrzenne;
4) wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości
i strukturze spożycia żywności na świecie
(uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne
i polityczne, mechanizmy wpływające na
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nierównomierny rozdział żywności w skali
globalnej);
5) opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na
wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej,
w regionach turystycznych w państwach
rozwijających się); potrafi wyjaśnić szanse
i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
i mieszkańców poszczególnych regionów,
wynikające z procesów przemian zachodzących
na terenach wiejskich;
6) charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni
lasów na świecie (w wyniku procesów wylesiania
i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania
zasobami leśnymi (pozytywne i negatywne);
14) podaje przykłady procesów globalizacji
i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny;
16) wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej) przyczyny
procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze,
społeczne i polityczne.
3. Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze
a zrównoważony rozwój. Uczeń:
4) wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne
wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne
zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach
świata degradację gleb, co w konsekwencji
prowadzi do spadku produkcji żywności,
a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa;

GEOGRAFIA,

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń:
6) omawia podstawowe zasady zrównoważonego
rozwoju i ocenia możliwości ich realizacji w skali
lokalnej, regionalnej i globalnej.
9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń:
1) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych
i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa;
2) wykazuje zależności między rodzajami produkcji
rolnej a warunkami naturalnymi i rozmieszczeniem
ludności oraz charakteryzuje różne typy rolnictwa
na świecie;
3) wskazuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych zmodyfikowanych
genetycznie i wskazuje rejony ich upraw;
4) porównuje i uzasadnia strukturę spożycia
żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych;
13) analizuje kierunki geograficzne i strukturę
towarową eksportu i importu w wybranych
państwach;
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14) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne
skutki globalizacji i integracji politycznej;

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO,
przedmiot uzupełniający,
IV etap edukacyjny
1. Europa i świat. Uczeń:
D.1.2. przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu
europejskiego dla Europy i terytoriów
kolonizowanych;
E.1.2. charakteryzuje stanowiska w sporze
o liberalizację światowego handlu i jej
konsekwencje.
Grupa wiekowa:
szkoły ponadgimnazjalne.
Czas:
dwie godziny lekcyjne.
Miejsce:
sala lekcyjna, ze stolikami umożliwiającymi pracę
w grupach.
Materiały:
powielone załączniki dla grup, 6 dużych arkuszy
papieru do metaplanu, markery, papier do notatek,
przybory do pisania.
Cel ogólny:
Ukazanie relacji handlowo-ekonomicznych krajów
globalnej Północy i globalnego Południa w świetle
handlu żywnością.
Cele szczegółowe:
- uczennica/uczeń w wypowiedziach korzysta
z pojęć: obrót międzynarodowy, bilans płatniczy,
eksport, import,
- wyjaśnia pojęcia: subwencja, subsydia, dopłaty
eksportowe, wolny handel, liberalizacja handlu,
protekcjonizm handlowy,
- wymienia przyczyny zróżnicowania wielkości,
kierunków i przedmiot obrotu międzynarodowego,
ze szczególnym uwzględnieniem żywności,
- biorąc udział w grze, doświadcza nierówności
w handlu międzynarodowym,
- ocenia negocjowanie umów handlowych
z krajami Południa przy użyciu argumentu pomocy
rozwojowej.

Wstęp

Zajęcia poprzedź lekcjami z działu rolnictwo oraz
obrót międzynarodowy z podręcznika tak, aby
uczniowie mieli podstawową wiedzę na temat
produkcji rolnej i obrotu żywnością na świecie oraz

struktury towarowej i geograficznej handlu
międzynarodowego. W razie potrzeby zajęcia
poprzedź powtórką najważniejszych pojęć.

Przebieg zajęć
Zaproponuj uczniom udział w pewnego rodzaju
doświadczeniu. Podziel uczniów losowo na dwie
grupy, np. niebieskich i pomarańczowych, i poproś,
aby usiedli normalnie w ławkach, ale tak, by po
jednej stronie siedziały osoby tylko z jednej grupy.
Poproś, by podczas całego doświadczenia
wyobrażali sobie, że są rolnikami, którzy utrzymują
swe rodziny produkując żywność. Wyjaśnij,
że będziesz opowiadać jak wygląda życie i praca
w kolejnych latach i pokoleniach ich rodzin.
Możesz kluczowe momenty odnotowywać na tablicy.
1. Wszyscy mieszkacie na wsi, macie niewielkie
gospodarstwa pozwalające utrzymać was i wasze
rodziny. Wszystkie prace w gospodarstwie wasze
rodziny muszą wykonywać samodzielnie lub
z pomocą zwierząt. Żyjecie w małych
społecznościach, nadwyżki żywności sprzedajecie
sąsiadom, czasem jedziecie z produktami na targ lub
do miasta. Jesteście zależni od pogody i warunków
przyrodniczych. Nie macie oszczędności, ale zwykle
żywności i pieniędzy wystarcza na najpilniejsze
potrzeby.
2. Mija kilkadziesiąt lat. Kraj pomarańczowych
wzbogacił się kosztem wyzysku niebieskich.
Wielu pomarańczowych stać było, by kupić więcej
ziemi i ludzi do pracy. Niebiescy popadli w niewolę.
Bogactwa naturalne błękitnego kraju były
zagrabiane, niektórzy niebiescy stracili swoją
ziemię. Część musiała się przenieść na gorsze
grunty lub pracować dla pomarańczowych.
3. Mija kolejnych kilkadziesiąt lat. Niebiescy
wyzwolili się spod władzy pomarańczowych,
ale w ich kraju panuje chaos i bieda. Pomarańczowi
rozwijają swe gospodarstwa, zużywają coraz więcej
nawozów sztucznych, powoli mechanizują swoje
rolnictwo. Produkują coraz więcej żywności.
Rolnicy są wykształceni, kształcą też swoje dzieci,
ale te coraz rzadziej chcą pozostać na wsi.
4. Rząd pomarańczowych przeznacza środki na
dotacje i niskooprocentowane kredyty dla rolników,
jednak wielu z nich woli przeprowadzić się do miast.
Ci, którzy pozostają na wsi, coraz bardziej
mechanizują swoje gospodarstwa i powiększają
areał, używają coraz więcej nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin. Rząd niebieskich zaciąga
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kredyty oferowane hojną ręką przez
pomarańczowych. Jednak nie przekładają się one
specjalnie na życie przeciętnego niebieskiego.
Wciąż zyski ze sprzedaży nadwyżek produkowanej
żywności na lokalnym rynku nie pozwalają
zaoszczędzić czy zainwestować w gospodarstwo,
ale wystarczają na bardzo skromne życie.
5. Rząd pomarańczowych wprowadził ceny
minimalne na produkty rolne, w celu ochrony
interesów rolników. Ponieważ wystąpiła nadwyżka
podaży nad popytem, państwo skupuje nadwyżki
produkcji. Dzięki temu producenci nie ponoszą
strat. Dodatkowo rząd nałożył wysokie cła
importowe, które mają ograniczyć import produktów
spożywczych spoza kraju. U niebieskich niewiele się
zmienia.
6. Pomarańczowi rolnicy produkują coraz więcej.
Pomimo że zainwestowali w magazyny do
przechowywania żywności, to jest jej zbyt dużo na
lokalnych rynkach. Rząd postanawia wspierać
rolnictwo jako ważną dziedzinę gospodarki i ustalaja
dopłaty rolnicze w zależności od powierzchni
gospodarstwa. Pomarańczowi w ramach
renegocjacji długów wymuszają na niebieskich
otwarcie rynków na obrót produktami rolniczymi,
od teraz niebiescy muszą na lokalnych rynkach
konkurować ceną z produktami pomarańczowych.
7. Skutki zmian klimatu coraz bardziej dają się we
znaki rolnikom na całym świecie, jednak najbardziej
odczuwalne są w kraju niebieskich, pory deszczowe
są coraz krótsze, a deszczu jest coraz mniej.
Sytuacja u niebieskich jest bardzo trudna,
długotrwała susza spowodowała klęskę głodu.
Do niebieskich w ramach pomocy żywnościowej
napływają nadwyżki żywności od pomarańczowych.
Na lokalnych rynkach niebieskich jest nadmiar
żywności, więc ceny spadają o połowę. Niebiescy
rolnicy przestali być konkurencyjni, bo ludzie
z niebieskich miast kupują dotowane lub przekazane
w ramach pomocy zboża od pomarańczowych
zamiast Twoje. Produkcja zbóż przestaje się opłacać,
wielu niebieskich przestawia się na produkcję
używek, na które jest popyt u pomarańczowych.
Od teraz jednak niebiescy za zarobione pieniądze
muszą kupować rośliny wyżywieniowe dla swojej
rodziny.
8. Pomarańczowi wciąż produkują za dużo, ale rządy
dają im dopłaty do gruntów i dopłaty eksportowe,
wprowadzone są też interwencyjne skupy żywności.
Rządy pomarańczowych chcąc ograniczyć zużycie
drogiej ropy, a jednocześnie rozwiązać problem
nadprodukcji rolnej postanowiły produkować
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agropaliwa, w związku z tym na światowych rynkach
wzrósł popyt na zboża, a co za tym idzie wzrosła ich
cena, co szczególnie dotknęło niebieskich ponieważ
w tym samym czasie cena kawy na światowych
rynkach drastycznie spadła, wszyscy producenci
kawy z kraju niebieskich sprzedają ją o połowę
taniej niż w poprzednich latach, nie stać ich więc na
żywność dla swojej rodziny.
Pozwól na wyrażanie opinii i emocji w trakcie gry,
ale nie komentuj ich, ewentualnie wyciszaj by móc
kontynuować opowieść. Po odczytaniu wszystkich
punktów poproś, aby uczniowie opisali swoje
uczucia po ich wysłuchaniu. Jak się uczyła grupa
niebieskich, a jak pomarańczowych? Czy ta sytuacja
była sprawiedliwa? Dlaczego tak potoczyły się
historie obu grup? Jakie wydarzenia miały
największy wpływ na rosnące dysproporcje? Czy
niebiescy wydźwigną się z ubóstwa? Jaka powinna
być w tym rola niebieskich a jaka pomarańczowych?
Pozwól uczniom wyjść z roli. Wyjaśnij, że rozegrana
właśnie gra pokazuje pewne mechanizmy obecne
teraz lub dawniej i kształtujące relacje między
państwami.
Uwaga! Gra nie ilustruje dokładnie zależności
pomiędzy konkretnymi państwami, ani zmian
tych zależności w historii, ale pokazuje (w dużym
uproszczeniu) mechanizmy leżące u podstaw
nierówności w handlu międzynarodowym i dostępie
do żywności. Grę należy traktować jako luźne
nawiązanie do rzeczywistości, gdyż wiele elementów
zostało celowo wyolbrzymionych, część ze względu
na ich zawiłość została pominięta, nie uwzględniono
m.in. roli ponadnarodowych korporacji
spożywczych. Wiele problemów, dotyczących
samego rolnictwa i jego wpływu na środowisko
i społeczność lokalną, nie zostało uwzględnionych,
gdyż celem gry było przede wszystkim ukazanie
relacji handlowych, wpływu instytucji międzynarodowych i rządów poszczególnych krajów na
handel i produkcję. Poproś uczniów o zapoznanie się
z przykładami państw, w których wolny handel nie
przyczynił się do rozwoju (załącznik nr 1).
Podziel uczniów ponownie na grupy i rozdaj
powielony załącznik nr 2. Poproś o dopasowanie
pojęć do ich definicji. Po zakończeniu prac
zweryfikuj ich poprawność np. poprzez głośne
odczytywanie pojęcia z wyjaśnieniem przez kolejne
grupy.
Kolejnym etapem będzie stworzenie metaplanu.
Poproś o to, by uczniowie zapoznali się
z informacjami na temat wspólnej polityki rolnej
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Unii Europejskiej (załącznik nr 3), a potem
wypisali zyski dla rolników z nią związane.
Następnie, by uwzględniając rolę dopłat
eksportowych UE oraz wspólnej polityki rolnej,
opisali wpływ wolnego handlu na rolnictwo i dostęp
do żywności w krajach Południa. Poproś, by do
stworzenia metaplanu wykorzystali schemat
z załącznika nr 4. Czy wolny handel w sytuacji,
gdy warunki handlu są nierówne, jest dla krajów
rozwijających się drogą do sukcesu czy wręcz
przeciwnie? Czy handel żywnością powinien
podlegać takim samym zasadom jak handel innymi
produktami?

Załącznik nr 1 -

WPŁYW WOLNEGO HANDLU NA ROZWÓJ
Przykład Filipin
Problemy w rolnictwie tego kraju zaczęły się już
w drugiej połowie lat 80., gdy rząd Corazon Aquino
ograniczył finansowanie rolnictwa skupiając się na
spłacie długu międzynarodowego. (…) Problemy
sektora rolniczego pogłębiły się w połowie lat 90.,
gdy Filipiny przystąpiły do WTO. Wkrótce kraj został
zalany tanią kukurydzą ze Stanów Zjednoczonych
i krajowa produkcja przestała być opłacalna.
Co prawda ekonomiści obiecywali rolnikom,
że dzięki obecności taniej kukurydzy z importu będą
mogli przeznaczyć znaczące obszary rolne pod
uprawę kwiatów, szparagów i brokułów, których
eksport będzie dla nich o wiele bardziej opłacalny,
ale tak się nie stało. Ponadto produkcja drobiu,
trzody chlewnej i warzyw zaczęła także podupadać
wraz z pojawieniem się na rynku tanich produktów
z innych krajów. Niewiele czasu potrzeba było,
aby Filipiny przestały być znaczącym eksporterem
żywności i stały się importerem zależnym od
partnerów handlowych. Takie uzależnienie od
importu nie tylko doprowadza rolników do
bankructwa, ale także naraża konsumentów na
skoki cen żywności. Nie ma bowiem gwarancji,
że importowane towary zawsze będą tanie, ale
pewne pozostaje to, że w przypadku braku rodzimej
produkcji trzeba będzie zapłacić każdą cenę za
podstawowe produkty rolne z importu. Tak stało
się wiosną 2008 roku, gdy gwałtownie wzrosła
światowa cena ryżu, a Filipiny będąc największym
importerem ryżu, doświadczyły jego rządowej
reglamentacji, spekulacji i zamieszek na tle
żywnościowym.

Przykład Meksyku
Meksykanie uprawiali kukurydzę od 10 000 lat,
ale w ostatniej dekadzie znacznie ograniczyli
produkcję. Gdy w 2008 roku ceny tortilli
kukurydzianych w meksykańskich sklepach wzrosły
o 60%, zaczęto winić za to rolników z USA,
uprawiających kukurydzę na agropaliwa,
zmniejszając amerykański eksport kukurydzy do
Meksyku. Jak doszło do tak dużego uzależnienia
Meksyku od kukurydzy z USA? Wszystko zaczęło się
od przystąpienia Meksyku do Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) w 1994
roku i otwarcia na tanią kukurydzę z USA, z ceną
której drobni meksykańscy producenci rolni nie
mogli konkurować. Jak można się domyślić, wielu
z nich zaprzestało upraw. Podobny los spotkał
drobnych producentów trzody chlewnej, bydła,
ryżu i drobiu. Według danych zgromadzonych
przez Carnegie Endowment, tani import produktów
rolnych od potężnego sąsiada doprowadził ponad
milion meksykańskich rolników do bankructwa
i wielu z nich zasiliło grono nielegalnych imigrantów
w USA. Chociaż Meksyk nie jest zaliczany do krajów
rozwijających się tylko do krajów nowo uprzemysłowionych, to warunki życia wielu mieszkańców tego
kraju niewiele różnią się od tych w panujących
w krajach globalnego Południa. Liberalizacja handlu
produktami rolnymi nie polepsza ich warunków
życia, a wręcz pogarsza sytuację na obszarach
wiejskich.
[Źródło: Anna E. J. Witowska, O tym, jak wolny handel
niszczy rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
w krajach globalnego Południa,
http://globalnepoludnie.pl/O-tym-jak-wolny-handelniszczy]
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Załącznik nr 2 -

DEFINICJE POJĘĆ

DOPŁATY (SUBSYDIA)
EKSPORTOWE

Dopłaty przyznawane w celu uzyskania nadwyżki eksportowej
lub zwiększenia już występującego eksportu na dane dobro,
mogą przybierać formę premii pieniężnych dla eksporterów,
tanich kredytów dla importerów zagranicznych, ubezpieczania
transakcji eksportowych czy współfinansowania promocji.

PROTEKCJONIZM

Polityka kraju polegająca na ochronie produkcji i handlu krajowego
przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych
na przywożone towary oraz koncesji i zakazów.

WOLNY HANDEL

Polityka handlowa opierająca się o brak bezpośredniego
oddziaływania rządu na wymianę handlową oraz zapewnienie
swobodnego dostępu krajowym podmiotom gospodarczym
do rynku zagranicznych towarów, a towarom zagranicznym
dostępu do rynku krajowego. Podmioty gospodarcze mogą
bez żadnych ograniczeń ustalać wielkość własnego importu
oraz eksportu.

SUBWENCJA

Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez
państwo określonym podmiotom (np. producentom rolnym).

DUMPING

Polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę
po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach
niższych od kosztów ich wytworzenia.

Załącznik nr 3 -

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE
Podstawowe zasady WPR
podstawową jednostką produkcyjną w rolnictwie
jest gospodarstwo rodzinne
rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki
unijnej, który ma zapewnić samowystarczalność
UE w zakresie produktów rolnych
polityka rolna wymaga osobnych regulacji
prawnych
Osiągnięciu celów WPR mają służyć
regulacja poszczególnych rynków rolnych
wsparcie finansowe dochodów rolników
współfinansowanie projektów inwestycyjnych
i modernizacyjnych w rolnictwie i na obszarach
wiejskich
system składowania i sprzedaży towarów rolnych
wspólne techniki stabilizacji wywozu lub
przywozu towarów
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Mechanizmy stabilizacji
interwencja na rynku wewnętrznym i ochrona
zewnętrzna obejmująca: zboża, cukier, oliwę,
masło, mleko w proszku, wołowinę, wieprzowinę,
świeże owoce i warzywa
ochrona zewnętrzna bez interwencji,
obejmująca: rzepak, jaja, drób, wino, chmiel,
kwiaty
refundacje wywozowe (eksportowe) w formie
subsydiów (rekompensata dla różnicy pomiędzy
wyższymi cenami na rynkach wewnętrznych
a niższymi na rynkach światowych), obejmują:
zboża, cukier, produkty mleczne, wołowinę,
wieprzowinę, świeże owoce i warzywa
refundacje produkcyjne w formie subsydiów
(rekompensata dla różnicy pomiędzy wyższymi
cenami na rynkach wewnętrznych a niższymi
cenami surowców importowanych),
obejmują: zboża i cukier
[Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lna_polityka_
rolna_Unii_Europejskiej]
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Wspieranie eksportu w Unii Europejskiej
Wspieranie eksportu w UE odbywa się na szczeblu
unijnym (bezpośrednie subsydia eksportowe)
i krajowym.
Bezpośrednie subsydia eksportowe (stosowane
na szczeblu wspólnotowym)
Bezpośrednie subsydia eksportowe stosowane są
przez Wspólnotę tylko w ramach wspólnej polityki
rolnej (np. w wywozie mleka i produktów
mleczarskich, wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, jaj,
drobiu, cukru, zbóż, ryżu, owoców i warzyw
i przetworów z nich, wina oraz alkoholu).
Formy wspierania eksportu stosowane na
szczeblu krajowym
Inne bezpośrednie i pośrednie formy wspierania
eksportu pozostają w kompetencji krajów
członkowskich. Polski system finansowych
instrumentów wspierania eksportu dotyczy m.in.
ubezpieczenia kredytów eksportowych, dopłat do
oprocentowania kredytów eksportowych, poręczeń
i gwarancji na przedsięwzięcia proeksportowe
Dodatkowo wsparcie ma charakter informacyjnopromocyjny i edukacyjny, np.: refundacja części
kosztów udziału eksporterów w imprezach targowowystawienniczych za granicą, dofinansowanie misji
wyjazdowych polskich eksporterów, szkolenia,
wsparcie informacyjno-ofertowe eksporterów,
nagrody dla przedsiębiorców za osiągnięcia
w działalności eksportowej, działalność promocyjną
polskich przedstawicielstw ekonomicznohandlowych za granicą.
[Źródło: http://handelue.pl/?id=119]
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Załącznik nr 4 -

SKUTKI DOPŁAT EKSPORTOWYCH DLA ROLNIKÓW Z PÓŁNOCY I WPR UE
W ROZWOJU ROLNICTWA I DOSTĘPIE DO ŻYWNOŚCI W KRAJACH GLOBALNEGO POŁUDNIA

ROLNICY UE

Skutki dla rolników UE

ROLNICY GP

Skutki dla rolników GP
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