
Aby zaspokoić nasz apetyt, potrzebowalibyśmy około 1,8 planet takich jak Ziemia! Jeśli Ministerstwo Klimatu  
i Środowiska nie dysponuje dodatkową planetą, wzywamy do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających  
do spłaty naszego długu wobec Ziemi.

WARUNKIEM UREGULOWANIA DŁUGU JEST: 
· · Odejście od spalania paliw kopalnych zgodnie z wymaganiami Porozumienia Paryskiego
· · Rozwiązania legislacyjne na rzecz rozproszonej energetyki obywatelskiej
· · Zwiększenie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej
· · Budowa strategii energetycznych spójnych z celem neutralności klimatycznej do 2050 r.
· · Promowanie niskoemisyjnego transportu, zwiększenie dostępności transportu publicznego, kolejowego i rowerowego
· · Uzależnienie podatków i opłat od emisyjności
· · Zapewnienie dostępu do rzetelnej edukacji klimatycznej w szkołach i mediach

NIEUREGULOWANIE DŁUGU SPOWODUJE: 
·· Nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawałnice, wichury, pożary, powodzie)
· · Wzrost poziomu morza (Gdańsk i Gdynia zostaną zalane)
· · Długotrwałe susze, problemy z dostępem do wody
· · Fale upałów zagrażające zdrowiu, tworzenie się wysp ciepła
· · Straty ekonomiczne, wzrost cen żywności
· · Migracje klimatyczne
· · Nasilenie się chorób zakaźnych oraz powodowanych zanieczyszczeniem powietrza
· · Wzmożenie napięć politycznych i konfliktów na tle dostępu do energii i wody 

 

EGZEKUCJA DŁUGU JEST NIEUNIKNIONA!

JEGO NATYCHMIASTOWA SPŁATA, TO JEDYNY SPOSÓB, ABY NA ZIEMI DAŁO SIĘ ŻYĆ!  
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KWOTA DŁUGU: 0,8 PLANETY ZIEMI ROCZNIE 

Fundacja WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Rodzice dla Klimatu działając w imieniu swo-
jego klienta Planety Ziemi informują Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę o rosnącym długu wobec 
naszej Planety i przyszłych pokoleń. Polski Dzień Długu Ekologicznego przypadł 2 maja 2022 roku. Od tego 
czasu Polska żyje na kredyt. Od dziś do końca roku na kredyt żyje cały świat. Nasz sposób gospodarowania 
zasobami i nadmierna konsumpcja sprawiły, że stoimy dziś w obliczu kryzysu klimatycznego, różnorodności 
biologicznej i coraz gorszej jakości powietrza. Polki i Polacy w zaledwie 5 miesięcy wykorzystali swoją część 
zasobów naturalnych Ziemi, które mogą odnowić się w ciągu roku. Nasz wysoki ślad ekologiczny spowodo-
wany jest m.in. ogromnymi emisjami gazów cieplarnianych z nieefektywnego i przestarzałego systemu ener-
getycznego opartego na węglu.
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