
Zaproszenie do konferencji 

ENDE GELÄNDE … i co dalej?

(Tim Wagner/350.org)

Kochani, 
zorganizowana przez nas w sierpniu br. akcja Ende Gelände była największą do tej pory 
akcją niespołuszeństwa obywatelskiego dotyczącą ochrony środowiska. 1500 osób zajęło 
kopalnię węgla  Garzweiler. Wielu z uczestników brało udział w proteście po razy 
pierwszy w życiu. Mimo użycia przemocy i gróźb aresztowania ze strony policji i koncernu 
RWE nie daliśmy się powstrzymać i zatrzymaliśmy kombajny węglowe. Dzięki akcji  Ende 
Gelände zgrzyt pomiędzy ochroną środowiska a wydobyciem węgla znowu wrócił do 
krajowych mediów. Dla wielu z nas akcja była doświadczeniem bardzo wymagającym, ale 
równocześnie dającym energię do dalszego działania!

Walka o wszystko
Wiemy, że jednorazowa akcja protestacyjna może być przykładem dla kolejnych. 
Jednocześnie, w przededniu międzynarodowego Szczytu Klimatycznego w Paryżu, pojawia 
się ponownie pytanie o sens protestów na Szczycie. Wzorując się na ruchu antynuklearnym
wierzymy w to, że możemy stać się ruchem, który zyskom z górnictwa i elektrowni 
przeciwstawi różnorodność i  zdecydowanie. Stańmy się stałym czynnikiem wpływającym 
na osłabienie bilansu zbiorczego takich koncernów jak RWE i Vattenfall. Gra toczy się o 
dużo więcej niż tylko zaprzestanie wydobycia węgla. Chodzi przede wszystkim o 



kapitalizm, który nie może istnieć bez ciągłego niszczenia naszych podstawowych 
warunków bytowych. Chodzi o podział zasobów w sytuacji, w której ludziom zostaje 
odłączony prąd lub kiedy mieszkańcy krajów rozwijających się tracą wszystkie środki do 
życia, mimo że nie są odpowiedzialni za zmiany klimatyczne. Celem ruchu klimatycznego 
jest obrona godziwego życia wszystkich ludzi.

Co dalej?
Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 7-8 
listopada br. w  Lipsku. Tuż przed Szczytem Klimatycznym w Paryżu chcielibyśmy 
zaplanować kolejne protesty. Czy duża grupa naszych aktywistów pojedzie choć na chwilę 
wziąć udział w protestach w Paryżu? Co sądzimy o pomyśle zablokowania w kwietniu 
największych źródeł  CO2? Czy będziemy organizować kolejną akcję  Ende Gelände w 
przyszłym roku? A może zorganizujemy w przyszłym roku całkiem nową akcję? Co dalej ze
współtworzeniem Konferencji Degrowth i przyszłością akcji? Co możemy zrobić na 
miejscu?

 (Paul Wagner / 350.org)



Kto jest zaproszony?
Wszyscy uczestniczy akcji  Ende Gelände podejmowali wspólnie decyzje, dlatego także jako
ruch chcielibyśmy wspólnie dyskutować o naszej przyszłości. Wszyscy powinni mieć prawo
do wypowiedzenia się w sprawie kolejnych działań. Czujcie się zaproszeni niezależnie od 
tego, czy działacie w organizacjach ochrony środowiska, organizacjach pozarządowych lub 
grupach nieformalnych, czy nie jesteście związani z żadną organizacją. Poza debatą 
dotyczącą długoterminowych perspektyw chcemy przedyskutować w małych grupach 
wdrożenie krótkofalowych planów. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy nie mają 
doświadczenia we współorganizacji protestów.
Konkrety dot. konferencji

Konferencja odbędzie się w Lipsku w dniach 7-8 listopada. 6 listopada będzie miał 
najprawdopodobniej miejsce duży, kontrowersyjny event z okazji Szczytu Klimatycznego w 
Paryżu. Dlatego warto przyjechać już w piątek. Startujemy w sobotę o 10.00, kończymy w
niedzielę o 13.30. Wyżywienie zapewniamy dzięki darowiznom. Nie musicie zrezygnować 
z udziału w konferencji ze względu na brak pieniędzy! Ze względu na konieczność 
przygotowania noclegu prosimy o zgłaszanie się do dnia 01 listopada pod adres: 
veranstaltungen@ende-gelände.org.

 (Paul Wagner / 350.org)


