SPRAWIEDLIWOŚĆ KLIMATYCZNA
I INTERSEKCJONALNOŚĆ
seminarium online dla osób reprezentujących społeczeństwo
obywatelskie oraz nauczycielek/nauczycieli
20-21 PAŹDZIERKA 2022
Kryzys klimatyczny dotyka wszystkich - ale nie w równym stopniu. Ci, którzy globalnie cierpią najbardziej,
najmniej się do niego przyczyniają - i często nie mają prawa decydować o środkach i strategiach
przeciwdziałania kryzysowi. W Polsce, podobnie jak w innych krajach globalnej Północy, wyzwania związane
z obecnym kryzysem klimatycznym prowadzą do demarkacji i chęci obrony przywilejów. Sprzyja to
wzrostowi postaw rasistowskich i podziałów społecznych.
Podczas seminarium osoby uczestniczące zapoznają się z historycznym i aktualnym związkiem między
kryzysem klimatycznym i interspekcjonalnością. Będą mieli okazję poznać - i oduczyć się - różnych
perspektyw na sprawiedliwość klimatyczną oraz wymienić się doświadczeniami i radami dla własnej praktyki.

CELE SEMINARIUM
Pogłębienie krytycznej refleksji nad kryzysem klimatycznym, sprawiedliwością klimatyczną,
rasizmem i antyrasizmem - zarówno na poziomie społecznym, organizacyjnym, jak i osobistym
Zrozumienie różnych wymiarów intersekcjonalności w narracji o kryzysie klimatycznym i
wypracowanie podejścia do dalszej pracy z tymi tematami w codziennej pracy
Wymiana doświadczeń związanych z tematem w kontekście organizacyjnym i osobistym

REJESTRACJA DO
17 PAŹDZIERNKA 2022
FORMULARZ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG
S6yu1SC7QPjJO2xzLdOAzCC20q7xybx401oJdsEq8Ouww/viewform?usp=sf_link
ilość miejsc ograniczona
prosimy o zapisy max. 2 osób/organizacja
seminarium jest bezpłatne
niektóre sesje prowadzone będą w jezyku
ankielskim
Kontakt:
Magdalena Klarenbach: klara@otwartyplan.org

We współpracy z Fundacją Heinricha
Böll Oddział w Warszawie

PROGRAM:
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ŚRODA, 19.10.2022; 16.00-18.00(CET) DLA CHĘTNYCH!
Sesja powitalna i wzajemne poznanie się
Otwarcie tematu Sprawiedliwości Klimatycznej - doświadczenia, relacje i oczekiwania
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CZWARTEK, 20.10.2022; 15.00-20.30(CET)
Wykład Intersekcjonalność a kryzys klimatyczny, (ANG.) - Maria Leue - niezależna trenerka
Wasztat (Nie)sprawiedliwość klimatyczna a edukacja” kolektywu Gesturing Towards Decolonial
Futures, (ANG.)

W czasie tego dnia skupimy się na pojęciu niesprawiedliwość środowiskowej: na konkretnych przykładach jej korzeni
i przejawów, a także omówieniu, w jaki sposób leży ona u podstaw walki o klimat. Poprzez krytyczną perspektywę,
spóbujemy oduczyć się zakorzenionych perspektyw i światopoglądów, które umożliwiły ucisk we wszystkich jego
formach i wyobrażenie sobie nowych możliwości dla sprawiedliwej przyszłości. Warsztat kolektywu GTDF będzie
miał także wymiar praktyczny: tj. weźmiemy udział w ćwiczeniach, które opracował kolektyw.
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PIĄTEK, 21.10.2022; 9-17.30H (CET)
Prezentacja "Neokolonializm a peryferia - jak rozumieć sprawiedliwość klimatyczną w
kontekście Europy Środkowo-wschodniej”?" dr Ondřeja Slačálka z Uniwerstetu Karola w
Pradze, (ANG.)
Polskie intersekcjonalne konteksty: inputy osób preprezentujących różne konteksty w Polsce
jak krysys udzodźczy i niepełnosprawność

W drugim dniu skupimy się na reflekcji jak zjawisko sprawiedliwości klimatycznej i intersekcjonalnosci można
zaadoptować do kontekstu Europy środkowo-wschodniej. Chcemy zrobić to w oparciu o wykład oraz rozmowy z
aktywistami z organizacji zajmujących się obecnym kryzysem uchodźczym dotyczącym granicy Polsko-Białoruskiej
oraz Rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zakończymy to wspólną pracą jak zrobytą wiedzę z seminarium przełozyć na
codzienną praktykę.

O NAS:
Anna Dańkowska - trenerka, badaczka i koordynatorka
projektów z zakresu edukacji transformacyjnej i
globalnej
Magdalena Klarenbach - badaczka i ekspertka
edukacyjna z Fundacji Otwarty Plan - polskiej
organizacji pozarządowej specjalizującej się w edukacji
ekologicznej i klimatycznej,
GesturingTowards Decolonial Future kolektyw
artystyczno-badawczy, który tworzy przestrzeń
roboczą dla współpracy wokół różnego rodzaju
eksperymentów artystycznych, pedagog., i relacyjnych,
które mają na celu identyfikację i dezaktywację
kolonialnych nawyków oraz tworzenia dekolonialnych
przyszłości.
dr Ondřej Slačálk z Uniwersytetu Karola - jest
badaczem z Pragi. Skupia się na ruchach społecznych,
podejściu opartym na teorii systemów światowych i
nacjonalizmie.
Maria Leue - ekspertka od intersekcjonalności, posiada
15-letnie doświadczenie w pracy w edukacji politycznej
i pedagogice krytycznej, zarówno jako koordynatorka
projektów, jak i trenerka.

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.OTWARTYPLAN.ORG

