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Jak możesz dokonać zmian? 

Poznasz wiele sposobów, jak można rozwiązywać kwestie 
globalne. Jednak w jaki sposób Ty możesz pomóc? Ta sekcja 
wskaże kilka działań, jakie możesz podjąć. 
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Dokonując zmian   

 

Wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda nasz świat i możemy pomóc kształtować przyszłość. Może 
się wydawać, że mamy wpływ jedynie na własne życie lub na to, co nas otacza, ale prawda jest taka, 
że nasze życie jest połączone z życiem innych – nawet z życiem tych, którzy mieszkają w najbardziej 
odległych częściach świata.   

TY również możesz, na wiele sposobów, przyczynić się do ulepszania świata.  

Szczeble działania:  

Działania mogą być prowadzone na różnych szczeblach. Mogą się one skupiać na: 

- szczeblu lokalnym: na przykład, gdy angażujesz 
kolegów i koleżanki ze szkoły do zorganizowania 
sprzedaży ciast, by zebrać pieniądze na rzecz 
organizacji walczącej o dostęp do edukacji.  

- szczeblu krajowym: na przykład, gdy podpisujesz 
petycję do premiera, by podjął kroki w celu 
rozwiązania konkretnego problemu, który uważasz 
za ważny.  

- szczeblu międzynarodowym: na przykład, gdy 
dołączysz do międzynarodowej kampanii, która ma 
na celu zmianę praktyk na rynku globalnym, które 
przyczyniają się do utrzymania biedy i niekorzystnej 
sytuacji życiowej ludzi.  

-  
Do kogo kierować działania? 

Swoje działania możesz również kierować do różnych ludzi. Mogą to być:  

- Ty – możesz zmienić swoje zachowanie, na przykład, możesz poddawać więcej rzeczy 
recyklingowi, czy ograniczyć wpływ na zmiany klimatu.  

- Społeczeństwo – możesz pomóc innym zrozumieć pewne kwestie i albo zmienić ich 
zachowanie, albo wpłynąć na polityków/firmy, by to zrobiły.  
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- Politycy – te osoby mają władzę, by zmienić prawo i finansowanie, więc mogą dokonać 
wielkich zmian (na przykład mogą zwiększyć kwotę przeznaczaną na pomoc krajom 
rozwijającym się).  

- Przedsiębiorstwa – duże firmy zatrudniają miliardy ludzi na całym świecie, natomiast ich 
polityka i zachowanie wpływa na wiele kwestii globalnych.  

Wywieranie wpływu 

• Dwie ostatnie grupy są bardzo ważne, ponieważ te osoby mają więcej władzy, by wpływać 
na prawo, politykę i finansowanie, a wszystko to może wiele zmienić.  

• Dlatego ważne jest, by na nich wpłynąć. A jednym ze sposobów na wpłynięcie na nich, jest 
wpłynięcie na resztę obywateli, gdyż ludzie u władzy liczą się z opinią publiczną.  

• W Szkołach dla Przyszłych Pokoleń skupiamy się na akcjach mających na celu zwiększanie 
świadomości i wywieranie wpływu na innych tak, by zmienili swoje podejście, zachowanie, 
politykę i by robili to, co słuszne.  

Dokonywanie zmian 

Ale w jaki sposób działania na poziomie lokalnym, krajowym czy globalnym, adresowane do Ciebie, 
obywateli, polityków, przedsiębiorstw, mogą zmienić coś w kwestiach, które wydają się tak odległe 
od Twojego życia?  

Czerp Inspiracje! 

Oto kilka filmów innych ludzi, którzy podjęli różne działania, na wielu poziomach, by dokonać 
zmian. Czasami akcje podejmowane są oddolnie, czasami na wyższym poziomie, np. działania 
podejmowane wspólnie z politykami.  

    
 
 

    

 

 

Oxfam: Climate change wave of action 
(1’30’’). 

Oxfam: Inequality and campaigning to 
reduce it across the world (2’12’’). 
 

Oxfam: Refugees and Syria (2’34’’). Oxfam: Climate change and the issue of 
Coal (1’20’’). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qtbq83Pvs6Y
https://www.youtube.com/watch?v=BU1IaQLxDQA
https://www.youtube.com/watch?v=xgx9qkqwU2I&index=19&list=PLfD96KvUVpWHwgM5O9t4SU4QpovcdcYk8
https://www.youtube.com/watch?v=LS-_yaFZnhk
https://www.youtube.com/watch?v=qtbq83Pvs6Y
https://www.youtube.com/watch?v=BU1IaQLxDQA
https://www.youtube.com/watch?v=BU1IaQLxDQA
https://www.youtube.com/watch?v=xgx9qkqwU2I&index=19&list=PLfD96KvUVpWHwgM5O9t4SU4QpovcdcYk8
https://www.youtube.com/watch?v=LS-_yaFZnhk
https://www.youtube.com/watch?v=LS-_yaFZnhk
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Przemyśl następujące pytania podczas oglądania filmów: 

- Do kogo adresowane są działania? 
- Na jakim poziomie są prowadzone? 
- Jak zostały przeprowadzone działania i jaki wywarły wpływ?  
- Jak myślisz, jaki odniosły sukces?  
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