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A     WPROWADZENIE B     STRATEGIE

Zmiana klimatu sprawą osobistą

opowiadać o kryzysie klimatycznym?
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Zmiany klimatyczne to jeden z największych problemów 
naszych czasów, a jednocześnie zjawisko tak przytłaczające,
że może wydawać się niemożliwe do zrozumienia.

Skuteczna komunikacja pomaga uwypuklić znaczenie tego 
problemu oraz jego wpływ na codzienność. Odpowiedni 
sposób opowiadania może sprawić, że odbiorcy zobaczą 
bezpośredni wpływ zmian klimatycznych na ich życie 
i uświadomią sobie, że to temat, o którym można rozmawiać, 
a nie wyłącznie pouczać.

A ponieważ jesteśmy tak mocno (co zrozumiałe!) skupieni 
na pandemii COVID-19, podtrzymywanie dyskusji o zmianach 
klimatycznych jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.

A     WPROWADZENIE
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Jak ludzie reagują
na problematykę zmian klimatu?

Mogą być:

zdezorientowani
przestraszeni
znudzeni
źle poinformowani 
Rozumiem, dlaczego tak jest – to trudny i przygnębiający temat!

B     STRATEGIE
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Co możemy robić? Możemy walczyć ze zmianami klimatycznymi
w każdej sferze naszego życia.

Nie jest to jednak konkurencja indywidualna – to coś,
co musimy osiągnąć wspólnymi siłami.

Według mnie najważniejszym 
działaniem, jakie możemy 
podjąć, jest rozpowszechnianie 
informacji.

B
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Dlaczego rozmawianie o zmianach klimatycznych jest istotne? 
I z jakiego powodu ważne jest, by mówić o nich jak o czymś 
bezpośrednio nas dotyczącym, osobistym?

B
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Klimat zmienia się wszędzie…
…więc czasem może być trudno gdziekolwiek to dostrzec. 

Konkretne historie pozwalają umiejscowić zjawisko.
Nadają mu ludzką twarz. 

Zmiany klimatyczne nie występują w odosobnieniu…
…są powiązane z każdą sferą naszego życia.

Wszyscy możemy opowiadać historie.…
…możemy się dzielić swoimi odczuciami.

B
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Cztery kluczowe informacje
na temat zmian klimatycznych: 1.

Klimat się zmienia.

…Ziemia staje się coraz cieplejsza… I cały świat się z tym zgadza!

B
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2.

My, ludzie,
jesteśmy tego przyczyną.

Ale co to za „my”?

B Cztery kluczowe informacje
na temat zmian klimatycznych:
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3.

Sytuacja jest poważna.

Temperatura na świecie podniosła się o jeden stopień Celsjusza,
a już widać konsekwencje…

B Cztery kluczowe informacje
na temat zmian klimatycznych:



22

4.

Możemy to powstrzymać.

Możemy zrobić mnóstwo rzeczy, zarówno indywidualnie,
jak i wspólnie.

B Cztery kluczowe informacje
na temat zmian klimatycznych:
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Zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich.
Dlatego musimy o nich rozmawiać na wszelkie
możliwe sposoby.

Kiedy chcecie coś przekazać, przede wszystkim:

pomyślcie o jednej rzeczy, którą chcecie powiedzieć…
… i o tym, do kogo kierujecie swój komunikat.

B
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Jak się komunikować? 1.

Do ludzi przemawiają konkretne 
historie, a nie suche fakty.

Ważne są zatem:

lokalizacja – opowiadajcie o rzeczach, które dzieją się w pobliżu

walidacja – opowiadajcie o tym, na czym zależy waszym odbiorcom

wyzwanie – opowiadajcie o tym, jak klimat zagraża tym wartościom

działanie – opowiadajcie o tym, jak wprowadzenie zmian może  
         odzwierciedlać te wartości

odbudowa – podkreślajcie wizję świata, którego pragną wasi odbiorcy.

B
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2.

Do różnych ludzi dociera się 
różnymi środkami.

Weźcie pod uwagę, jaką reakcję chcecie
wywołać w swoich odbiorcach. Może:

rozśmieszyć ich
wystraszyć
wywołać nadzieję
sprowokować?

B Jak się komunikować?
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3.

Różni ludzie sięgają
po różne media.

Co wasi odbiorcy oglądają, co czytają, z jakich kanałów komunikacji 
korzystają? Może da się do nich dotrzeć poprzez:

teatr
media społecznościowe
telewizję
lokalną prasę
innymi kanałami?

B Jak się komunikować?
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4.

Różni ludzie potrzebują
różnych ludzi.

Jakie postaci są inspirujące dla waszych odbiorców?
Do jakich cech waszych odbiorców chcecie się odwołać?

Pamiętajcie, że w rozmowie z górnikami niezbyt przydatne będą np. 
opowieści o aktywistach…

B Jak się komunikować?
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