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„Nic nebude jako dřív.“ 
                                            Severní nástupiště
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Možná si v médiích všímáte působivých akcí hnutí za klimatickou spravedlnost, 
při nichž stovky, někdy i tisíce lidí vlastními těly blokují těžbu a spalování fosilních 
paliv. Podobné akce, ať už to jsou české blokády uhelných elektráren a dolů, nebo 
masové přímé akce „Ende Gelände“ v Německu, dávají lidem příležitost společně 
se postavit na odpor firmám a politikům, kteří kvůli krátkodobému zisku pálí naši 
společnou budoucnost, a dohromady vytvářet vizi lepšího života, postaveného na 
vzájemné solidaritě a ekologické udržitelnosti.

Naše skupina – Limity jsme my – vznikla v roce 2015 jako iniciativa proti rozšiřo-
vání uhelných dolů v severních Čechách. Postupně se ale rozšířila v dlouhodobé 
hnutí, jehož cílem je spravedlivě řešit příčiny klimatické krize a dosáhnout v České 
republice bezodkladného konce těžby a spalování uhlí. Během let jsme uspořádali 
řadu kampaní a přímých akcí, díky kterým se nám podařilo dostat téma klimatu do 
veřejné debaty, upozornit na absurdní ničení životního prostředí kvůli soukromé-
mu zisku a konfrontovat ty, kteří toto ničení mají na svědomí.

Co nám na těchto akcích a kampaních dává smysl a co nás baví, ale není jen to, 
že pomáhají přispět k řešení ekologických problémů. Cenu má i to, že je organizu-
jeme společně a že jejich příprava stojí na vzájemné solidaritě a demokratickém 
rozhodování. Skrze naši činnost jsme se propojili s dalšími kamarády, kteří sdílí 
vizi spravedlivé a ekologicky udržitelné budoucnosti a poznali jsme vzájemnou 
péči, solidaritu – a také radost. Možná i tebe láká se do tohoto hnutí zapojit a usi-
lovat o takovou budoucnost s námi. Právě v tom by ti měla pomoct tato brožura.

Pojďme se organizovat!
Naše představa o tom, jak ve společnosti dosáhnout změn nezbytných k ukon-
čení spalování fosilních paliv a dosažení klimatické spravedlnosti, stojí na 
konceptu sociálního hnutí. Nečekáme, že za nás společenské a ekologické pro-
blémy vyřeší trh nebo stát. Spoléháme na spontánní tvořivost a sebeorganizač-
ní schopnost lidí, kteří se dají dohromady a zdola vytvářejí postupně narůstající 
„protitlak,“ který nakonec skrze konkrétní akce a kampaně i širší proměnu veřej-
ného mínění přiměje politiky i firmy přizpůsobit se požadavkům společnosti 
a změnit nejen své chování, ale i pravidla hry.

Úvod
oč nám jde
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Jen organizovaná síla lidí může porazit organizovanou sílu peněz. 
Naše schopnost efektivně se stavět do cesty průmyslu a jemu poplatným politi-
kům se bude zvyšovat jen tehdy, dokážeme-li do našich kampaní a akcí angažo-
vat větší množství lidí a společně s nimi posilovat naši moc měnit životy k lepšímu. 
To se také postupně děje. Entuziasmus a radost z úspěšných přímých akcí daly 
v některých městech vzniknout sebeorganizovaným místním skupinám, v nichž 
jsou lidé společně aktivní po celý rok. Takové místní skupiny dávají našemu hnutí 
širší základ, vytvářejí nová spojenectví a přinášejí novým lidem příležitost se 
zapojit.

Jsou-li přímé akce květy našeho hnutí, pak sebeorganizace představuje náš ko-
řenový systém. Místní skupiny jsou kořeny, díky nimž může naše hnutí prorůst 
do dalších struktur a prostředí, nabýt na odolnosti i síle a zmnožit naši schopnost 
získávat více lidí, sil a prostředků pro akce i kampaně proti fosilnímu průmyslu. 
Čím víc takových místních skupin vznikne a čím lépe se zorganizují, tím silnější 
společně budeme. Právě taková sebeorganizace na úrovni menších, propojených 
skupin je podle nás klíčem k růstu společné síly, která nám umožní nakonec dojít 
ke klimaticky spravedlivému světu.

Sebeorganizace je pro nás důležitá ale také proto, že dává smysl sama o sobě. 
Způsob, jakým se společně organizujeme, jak se k sobě navzájem chováme, jak 
společně jednáme, nerozhoduje pouze o míře toho, co můžeme změnit. Ukazuje 
též, jak spolu chceme žít do budoucna a jak může vypadat svět. Nositelem sku-
tečně hodnotné změny podle nás může být jen demokratické a konsensuálně 
orientované organizování, které dá příležitost k zapojení se všem. Potřebujeme 
jej, aby se v hnutí všichni cítili dobře, aby se účinně předávaly schopnosti a zku-
šenosti, abychom získali v tomto chaotickém světě oporu a byli společně schopní 
jednat na místní, celostátní i mezinárodní úrovni. Jen díky tomu, že se propoju-
jeme do skupin v místech, kde žijeme, můžeme jednat způsobem, který mění 
naše osobní životy i celou společnost k lepšímu.

Vydáním této brožurky chceme podpořit rozvoj dalších takových místních skupin, 
a podpořit lidi, kteří si chtějí takovou skupinu vytvořit – ať už ji budou chtít založit 
přímo jako místní skupinu Limity jsme my, nebo jako svoji vlastní nezávislou kli-
matickou partu. Nemůžeme poskytnout všestranný návod, který by byl obecně 
aplikovatelný. Najdete zde nicméně naše zkušenosti, tipy a nástroje, jak se spojit, 
pečovat o sebe navzájem, společně pracovat a nalézat vlastní řešení. Zdrželi jsme 
se zde diskusí o teorii a strategii změny, přestože i ty jsou velmi důležité. Namísto 
toho vám nabízíme nástroje, jak tyto diskuse vést společně a zároveň efektivně. 
Smyslem je přispět k tomu, abychom se společně přiblížili našemu cíli: transfor-
maci, která zajistí nejen obyvatelné klima, ale i spravedlivější společnost. Klima-
tická spravedlnost bude. Jenom se to musí dobře zorganizovat.
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Každý začátek je těžký! Následující nápady mohou ale pomoci s organizováním 
nejen těm, kteří s aktivismem začínají, nýbrž i zdánlivě zkušeným starým harcov-
nicím. V nadšení pro velké věci se může stát, že zanedbáváme důležité drobnosti. 
Proto bychom zde rádi shrnuli některé principy, jak lze skupiny vytvářet a jak v nich 
účinně spolupracovat.

Hledání stejně smýšlejících lidí. Ve dvou se to lépe táhne, tři tvoří skupinu, 
a když nás bude víc, nebudem se bát uhlobarona nic! A když to v kolektivu dobře 
funguje, může to být ještě navíc sranda! Vzniká tak prostor pro kreativitu a diskusi, 
úkoly se mohou rozdělit mezi víc lidí. Možná máš kolem sebe víc zájemkyň 
a zájemců o zapojení, než se může na první pohled zát. Stačí je jen najít – třeba 
v okruhu známých nebo na akcích souvisejících s klimatickou politikou. Najít spříz-
něné lidi ti pomůžou ale i plakáty či letáky, ať už je vyvěsíš v hospodě, místní 
kavárně, na univerzitě, sportovním klubu nebo v práci. Zkus i mailing listy, online 
platformy a sociální sítě.
                
Určení času a místa. Jakmile najdeš spřízněné duše, můžeš rozhodnout, kdy 

Před první schůzkou

a kde uspořádáš první schůzku. Odehrává se v okolí zajímavá událost, 
na kterou můžeš navázat? Která veřejná místa se k tomuto účelu 
obzvlášť hodí? Přítomným vždy udělá radost, pokud se nabízí i drobné 
občerstvení. Je důležité, aby bylo místo snadno dostupné a dostatečně 

Organizuj se! 
aneb budování lokálních skupin 
za klimatickou spravedlnost 
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tiché na soustředěnou schůzku. Organizovat schůzku u někoho doma bývá méně 
vhodné, protože ne každému je napoprvé příjemné vydat se do bytu k někomu 
cizímu. Zároveň to komplikuje zveřejňování místa konání.  

Sbírání prvních nápadů. Před schůzkou se hodí zamyslet se také
nad tím, co byste ve skupině v nejbližší době chtěli dělat. Probíhají 
v okolí klimatické kampaně – od zápasu o čisté ovzduší na Ostravsku, 
přes boj proti elektrárně Chvaletice na Pardubicku až po lokální kam-
paně proti autům a na podporu čistých způsobů dopravy – do nichž se lze zapojit? 
Blíží se velké akce typu Klimakempu či Ende Gelände o nichž lze informovat 
a mobilizovat na ně lidi? Kreativita nezná mezí! Mnohokrát se ukázalo, že konkrét-
ní projekty a akce umožňují novým skupinám (a nejen těm) společně růst už bě-
hem několika prvních týdnů. Lidé se přidávají do skupin, protože se chtějí aktivně 
zapojit, ne proto, že by chtěli jen tak fellit. Flexibilita a otevřenost jsou samozřejmě 
stále stěžejní. Lidé nejspíš sami přijdou hned na první schůzce se zajímavými 
nápady. I ty by měly mít šanci na uskutečnění. Přemýšlej o možnostech, jak pro 
ně vytvořit prostor.

  Včasné pozvání. Rozesílej pozvánky (pomocí emailu či jinak)  
  několik týdnů před naplánovanou schůzkou a zveřejňuj oznámení.  
  Ve zkratce: o čem bude schůzka, kdy a kde se bude konat a zejména 
  co se má řešit? Doporučujeme schůzku krátce před jejím konáním  
  lidem ještě připomenout.

Příprava schůzky a její agendy. Dobře strukturovaná a připravená 
schůzka představuje polovinu úspěchu. Mysli na to, jaké jsou cíle 
prvního setkání a čeho chceš dosáhnout. Jak docílíš toho, aby byla 
schůzka inkluzivní, vytvořila se příjemná atmosféra, všichni se mohli 
zapojit a cítili se pohodlně? Co je na programu a jaký způsob práce bude nejlep-
ší (seznámení zúčastněných, sběr témat, otevřená diskuse nebo malé skupinky 
diskutující o jednotlivých tématech atd.)? Mysli s předstihem na to, jaké materiály 
budeš potřebovat – fixy a flipchart, počítač nebo projektor, barevné lepící papírky? 
Měl by se najít aspoň jeden člověk (klidně ale víc lidí) na facilitaci schůzky. Faci-
litátor/ka se stará o to, aby se pokrylo co nejvíc témat ze seznamu na programu. 
Může se stát, že se to nepodaří. Potom je potřeba včas a pokud možno společně 
rozhodnout o přesunutí bodů programu na další schůzku nebo schůzku prodloužit.

Potřebuješ podporu? Je důležité, aby se v rámci schůzky vše zvládlo dobře a všich-
ni se cítili příjemně ve svých rolích. Pokud tomu tak není, popřemýšlej, kdo by ti mohl 
pomoci s přípravou, facilitací atd. Můžeš také zvážit pozvání externích mluvčích, 
kteří mohou například uvést nějaké téma týkající se klimatu nebo sdílet 
svoje zkušenosti se zakládáním skupin za klimatickou spravedlnost. 
Můžeš se ozvat také přímo nám – víc informací a kontakt na nás 
najdeš níže.
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Připrav prostor, vezmi s sebou materiály. Buď na místě dostatečně včas, ať 
můžeš začít připravovat prostor pro schůzku. Nejlepší bude, když sepíšeš pro-
gram čitelně pro všechny zúčastněné. Doporučujeme přinést občerstvení a uspo-
řádat židle (se stoly nebo bez nich) do kruhu, aby na sebe všichni viděli.

        Facilitace schůzky. Na první schůzce se nastavuje, jak spolu  
           budou lidé vycházet a jaká bude kultura komunikace. Respektující 
         a podpůrné vztahy navážete, když každý může být otevřený a zví-
         davý, smí vyjádřit svůj názor a dostane se ke slovu. Schůzku musí 
někdo facilitovat. Zajisti, aby lidé nemluvili jeden přes druhého, aby se diskuse po-
souvala vpřed a neodbíhalo se od tématu. Facilitace pomůže schůzku strukturovat 
a usnadní dosažení vytyčených cílů. Facilitující by měli svoji roli objasnit hned ze 
začátku a uvědomovat si, že nesou částečnou zodpovědnost za to, jak se schůzka 
vydaří všem zúčastněným. Dávej pozor také na to, že tato osoba mívá silnou po-
zici. Co řekneš jako facilitátor/ka, má často mnohem větší váhu než to, co říkají na 
schůzce ostatní. Pokud chceš přinést do debaty téma, na které máš silný názor, 
neměl/a bys zároveň facilitovat, nebo se vzdej facilitace po dobu řešení daného 
tématu. Zvaž, jak se vypořádat s rolí facilitátora/ky co nejférověji a nejtransparent-
něji. Zúčastněné lépe zahrneš, když při závěrečném kolečku mohou zmínit svou 
zpětnou vazbu. 

Vzájemné seznámení. Abyste spolu v úsilí o klimatickou sprave-
dlnost mohli dobře spolupracovat, je důležité se navzájem poznat.
Vzniká tak vzájemná důvěra a znalost toho, jaké jsou schopnosti
a motivace různých lidí. Pomocí seznamovacího kolečka – které
může jít do hloubky a při větší účasti může částečně proběhnout i formou inten-
zivnějších debat v menších skupinkách – se dozvíš, kdo je kdo, z jakých prostředí 
zúčastnění jsou a jak jsou spojeni s tématy klimatické spravedlnosti. Tato praxe 
prolomí ledy a vytváří prostor pro cílenou debatu přinášející kýžené ovoce. Je také 
důležité se lidí zeptat, proč přišli a především, jaká mají očekávání. Nezapomeň se 
také otázat, zda někdo na schůzku přišel již s konkrétními nápady. Mnohdy bývá 
jednodušší mluvit v menších skupinkách než v těch větších. 

Představení a přizpůsobení programu. Na začátek řekni všem, co jste v organi-
začním týmu na první schůzku naplánovali. Jak by měla probíhat? Jaké jsou body 
na programu? Čeho chceš dosáhnout a jak dlouhé by mělo setkání být? 
Také se přesvědč, jak se tvůj návrh setkává s očekáváními a nápady 
dalších zúčastněných. Možná budeš muset svůj plán přizpůsobit 
potřebám jiných lidí. 

V průběhu první schůzky
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          Udržuj si otevřený a reflexivní přístup. Hlavně na samém začátku  
                    budování skupiny neexistují (téměř) žádné špatné nápady a návrhy.  
                     Je důležité, aby se každý/á stal součástí procesu. To znamená, že kdo-
        koliv může aktivně participovat a spolupracovat, že je brán/a vážně  
        tím, že se v rozhodovacím procesu naslouchá různým přáním a návr-
hům. Samozřejmě se mohou objevit návrhy, které jsou obtížně přístupné, nepře-
svědčivé nebo až moc ambiciózní. Dřív nebo později bude třeba se jim věnovat, to 
ale počká – hned na první schůzce není nezbytné vyřešit vše. 

Aby se setkání posouvalo kupředu, facilitující může vyzvat skupinu k dynamic-
kému rozhodování, a to nadnesením jasných návrhů. Dlouhé debaty o metodách 
a procedurách mohou rozhodování v zárodku zablokovat. Pomoci může vytvoření 
rychlých dočasných rozhodnutí, jejichž účinnost se vyzkouší v rámci dohodnutého 
časového období a následně se znovu vyhodnotí. 

Máš jasnou představu, jak po první schůzce pokračovat? 
Je důležité uzavřít první schůzku vytyčením jednoho nebo více 
co nejkonkrétnějších plánů či úkolů, aby měli lidé motivaci přijít 
znova a s pocitem, že mohou něčím smysluplným skupině přispět.
Za organizační tým můžeš předložit konkrétní návrh a nechat ho projít diskusí. Na-
příklad to může být návrh na flashmob či jinou malou akci nebo třeba informační 
večer zvoucí lidi na příští Klimakemp či jinou velkou akci. To vám umožní začít 
s přípravami ihned. Pokud nechceš skupině upírat kreativitu, můžeš zařadit i část, 
kde budete všichni společně vymýšlet a debatovat také další úvodní nápady. Pře-
mýšlej o dobré metodě, díky které mohou být vyslyšeny všechny návrhy a co 
nejvíce lidí se do procesu může zapojit. Otevřeně diskutujte o tom, které z nápadů 
se rozhodnete ihned realizovat. 

 Zaznamenávání diskusí a rozhodnutí. Zápis je základ! Aby se po pár  
 dnech nezapomnělo, na čem jste se na setkání dohodli, je dobré výsled-  
             ky schůzky zaznamenat (na papír nebo elektronicky). Noví lidé se také 
 díky tomu mohou později zorientovat, o čem jste debatovali v poslední            
ní          době. A lidé, kteří třeba náhodou nemohli, neztratí přehled, co se děje.  
 Zapisujte, o čem jste se bavili, jaká jste přijali rozhodnutí a kdo má jaké  
 úkoly. Nejde o to zpětně lidi kontrolovat, ale připomenout jim úkoly, které 
se rozhodli udělat. Na začátku setkání proto najdi někoho, kdo bude psát zápis 
nebo se tohoto úkolu ujmi. Co je velmi důležité: zápis rozešli všem zúčastněným 
co nejdřív po ukončení schůzky. 

Jak spolu chcete komunikovat a zůstat ve spojení? Aby bylo možné rozeslat 
zápis a zůstat ve spojení, nech kolovat během setkání seznam kontaktů, kam lidé 
zaznamenají svoje mailové adresy a telefonní čísla. Zapsat by se měli všichni, 
kdo se chtějí do skupiny zapojit. Dává smysl brzy vytvořit mailing list (např. riseup.
net) nebo bezpečnou skupinu pro mobilní telefony (např. pomocí aplikace Signal). 
Předtím než dáš kolovat papír s kontakty, je dobré se rozhodnout, jak chceš zůstat 
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v kontaktu a komunikovat do budoucna. Vyplatí se soustředit se 
hned od začátku na to, aby vaše komunikace byla bezpečná. Ne-
mělo by to ale nikoho odradit přílišnou složitostí a technickou
náročností. Předně se zaměř na pragmatická řešení, jak jednodu-
še zapojit nové lidi do komunikace.

  Určení diskusních témat pro další schůzku. Na prvním setkání  
  se domluvte, co a jak chcete probrat na další schůzce. Jinak mohou  
  lidé rychle ztrati motivaci. Zajímají tě nějaká témata více do hloub- 
  ky? Chceš organizovat brzy nějakou akci? Pro některé lidi může  
  být důležité ujasnit si předně, jak chcete spolu spolupracovat.  

Plánování další schůzky. Během první schůzky byste již měli určit 
datum, čas a místo konání té příští. Aby lidé zůstali motivovaní, druhá 
schůzka by se neměla konat s příliš dlouhým rozestupem po té první. 
Podle toho, co plánujete, se můžete znovu potkat už za týden nebo dva.

  Hledání nových lidí pro přípravu další schůzky. Najdi novou 
  přípravnou skupinu pro další setkání, aby ti, co organizovali první  
  schůzku, nemuseli znovu vykonat veškerou potřebnou práci 
  a zejména, aby se podařilo aktivně zapojit nové lidi. Ujisti se, že se 
tato procesní skupina co nejdříve propojí a zkontaktuje.

Méně je někdy více. Nepřežeňte délku a objem programu prvního setká-
ní. Nemělo by trvat déle než hodinu a půl nebo dvě hodiny. Směřuj ho k závě-
rečnému shrnutí, které lidi nadchne a motivuje na příště. Nezapomínejte 
na přestávky!

       Po práci legraci. Politika by měla být taky sranda! Poznávejte se lépe  
        navzájem a sdílejte myšlenky v zajímavém a neformálním prostředí.  
                Kde se můžete společně potkat po schůzce? Najde se poblíž nějaká  
       fajn hospůdka? Umožňuje počasí potkat se venku a navázat na schůzku  
                   piknikem?

Chceš se organizovat? Pomůžeme ti!
...v Limitech máme s organizováním se mnohaleté zkušenosti z různých aktivit 
klimatického hnutí: z klimakempů, kampaní, i akcí občanské neposlušnosti. Naším 
cílem je sdílet tyto zkušenosti s lidmi, kteří chtějí být aktivní a víc se zapojit do 
klimatického hnutí nebo ve svém okolí založit vlastní skupinu za klimatickou spra-
vedlnost. Když se nám ozveš, můžeme přijet do tvé obce, pomoct ti zorganizovat 
diskusi a poradit s prvními kroky v zakládání skupiny. Stačí napsat.

         organizujse@limityjsmemy.cz



13



14

Od první schůzky k té následující. Ti, kdo organizovali první 
setkání, by se měli co nejdříve spojit s těmi, kteří chtějí připravo-
vat další schůzku. Předně je potřeba zhodnotit první setkání: co se povedlo? Kde 
lze najít prostor pro zlepšení? Jaká byla zpětná vazba od zúčastněných? Ber váž-
ně konstruktivní kritiku  a zahrň ji do plánování další schůzky. Přemýšlej, co se má 
dít dál. Jaké jsou cíle a jak jich dosáhnout pomocí vhodných metod? Zamysli se, 
kdo může převzít jakou roli (organizace, facilitace, zápis) při dalším setkání. Bylo 
by vhodné mít někoho na měření času? Zhodnoť znovu praktické věci: je místo 
na schůzky opravdu vhodné? Jaké materiály by se měly zajistit? Jak udělat dobré 
zhodnocení atd.?

   Rozeslání zápisu a připomenutí schůzky pár dní dopředu. 
   Pošli zápis všem, kteří na první schůzce byli, a to brzy po jejím skon-
   čení. Tento zápis by měl obsahovat seznam konkrétních úkolů  
   a těch, kdo se k nim hlásí. Nezapomeň znovu poslat pozvánku na 
další setkání pár dní před jeho konáním. 

Nastavení základních principů. Vyzvi každého, kdo se chce 
stát součástí tvojí nové skupiny, ať popřemýšlí o tom, jakým 
způsobem se chcete organizovat. Možná to zní banálně, ale 
tyhle věci jsou velmi důležité: Jak často se chcete potkávat – každý týden, jednou 
za dva týdny nebo pouze jednou za měsíc? Kde se chcete potkávat? Je k dispozici 
hospoda se salonkem, komunitní prostor, místnost pro setkávání nějaké nezis-
kovky nebo něco podobného? Ujisti se, že se tam můžete setkávat pravidelně 
a nemusíte pokaždé místo měnit. Zvaž, jestli je zvolené místo vhodné pro politická 
setkání a zda se tam dá vytvořit příjemná pracovní atmosféra. Dává smysl zamy-
slet se společně také nad tím, jak budou schůzky organizovány a jakou budou 
mít strukturu. V mnoha skupinách se ukázalo, že je dobré uspořádat schůzky tak, 
aby byly rozmanité. Například můžeš zvážit rozdělení setkání na dvě části – na 
jednu část ohledně konkrétních aktivit a druhou týkající se organizačních aspektů. 
Na obsahovou část setkání lze pozvat kupříkladu i hostky či hosty. Možná se ve 
skupině najdou další lidé, kteří by si chtěli připravit debatu či přednášku na určité 
téma. Zejména na začátku setkání vyhraď dostatek času na společnou debatu 
ohledně obsahu a strategie. V organizační části se pak můžete například roz-
dělit do menších skupin, což je osvědčený způsob, jak zapojit opravdu všechny, 
efektivně si rozdělit práci a relativně rychle dohodnout přípravu  například nějaké 
menší akce nebo debaty. 

Jakým způsobem chcete pracovat jako skupina? Na začátku působení vaší 
skupiny se určují základy vaší spolupráce a ustanovuje se vaše politická kultu-
ra. V mnoha skupinách lidé často pracují po dvojicích, takže si jen málokdy lidé 
berou úkoly individuálně. Je to zábavnější, práce je dvakrát snazší, lidé spolu 

Po první schůzce



15

Po první schůzce o úkolech mohou mluvit a zejména se od sebe navzájem učit. Pokud máte větší 
plány, dává smysl pracovat ve skupinkách po dvou nebo víc lidech po určité časo-
vé období. Pokud je nějaká agenda opravdu dlouhodobá (třeba organizování de-
bat, komunikace navenek nebo něco jiného), může vzniknout 
i permanentní pracovní skupina se zodpovědností za danou 
oblast činnosti. Hodně skupin má pro daný časový úsek také 
určené konkrétní osoby, které jsou zodpovědné za rozesílání 
zápisu, sestavování agendy na příští schůzku a facilitaci. 
Pomáhá to k vytvoření kontinuity a sledování průběhu věcí. 

Stejně důležité jako dobrá organizační struktura je to, jak se chcete jeden ke dru-
hému chovat. Základem je například ujištění se, že nemluví vždy ti samí lidé. 
Může pomoci, když se jeden člověk právě na toto zaměřuje (například člen či člen-
ka facilitačního týmu), hlídá, kdo se hlásí a vyvolává. Pořadí přihlášených si může 
zapisovat na papír a následně vyvolávat lidi ve vhodném pořadí. Lidé, kteří zatím 
nic neříkali, mohou být zvýhodněni nebo posunuti v pořadí nahoru. Střídání mužů 
a žen může zabránit tomu, aby mluvili jen muži, což je někdy bohužel běžné. Dávej 
pozor, aby názory všech byly brány stejně vážně. Umožni mluvit jiným a aktivně 
naslouchej. Dbej na empatický přístup a ochotu zahrnout do konverzace všechny 
zúčastněné. Buď si vědom odlišností v názorech a najdi způsob, jak o nich mluvit. 
Věnuj pozornost potřebám všech lidí ve skupině. Sleduj, jaké sociální dynamiky 
v tvé skupině probíhají: je možné, že určití lidé dominují konverzacím, nebo si 
berou úkoly spojené s vyšším uznáním (např. reprezentace skupiny na větším se-
tkání), zatímco na jiné zbývá psaní zápisu a úklid. Možná jim to tak vyhovuje, ale 
zkus povzbudit ty, kdo nejsou tolik vidět a slyšet. Cítí se různí lidé ve tvé sku-
pině příjemně? Co je potřeba udělat, aby se ze tvé skupiny stalo místo laskavé 
a vnímavé interakce? Pokuste se, aby skupina spolupracovala tak, jak podle vás 
má fungovat společnost. Jako nová skupina si rozhodněte, co je pro vaši spolu-
práci stěžejní a co ne. 

    Startujeme – první aktivity. Aby se skupina posouvala  
    dál, všichni měli pocit, že se věci sunou kupředu a cítili 
    se v procesu zahrnutí, je vhodné zvolit si hned z kraje ně-
    jaký první projekt. Rozhodněte se relativně rychle s čím 
chcete začít. Probíhá v současnosti mobilizace na Klimakemp či jinou velkou akci, 
kterou byste chtěli podpořit informačním večerem sloužícím k pozvání lidí nebo 
třeba akčním tréningem? Přemýšlejte o kreativní akci, která by pomohla okrášlit 
vaše město. Použijte svých hlav a sepište úžasný článek o klimatické spravedl-
nosti do místního časopisu. Zorganizujte sérii přednášek či debat týkajících se 
klimatické spravedlnosti ve svém městě. Koukněte také níže na nápady v kapitole 
o akcích. Společně určitě přijdete na něco dobrého, co dělat!

Definování cílů a vytvoření pracovního plánu. Už jste se několikrát setkali, 
ujasnili si svou „infrastrukturu“ (např. kde a kdy se setkáváte), společně jste zvládli 
první drobné aktivity. Teď je ideální čas strategicky zhodnotit, jaké máte politické 
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cíle a jak na lokální úrovni přispět k jejich naplnění. Jak můžete přispět ke klima-
tické spravedlnosti lokálně – i celostátně? Díky místním tématům získá-
te více pozornosti tím, že víc zasahují do životů lidí a je lehčí pomocí 
nich mobilizovat. O jaká témata se můžete opřít ve vaší lokalitě a kde 
vidíte možnosti dosažení malých výher? Je důležité, aby lidi po-
znali, za co stojí bojovat a jak jejich zapojení může přinést změnu.
Je v blízkosti hnědouhelná elektrárna, která by se měla zavřít? 
Které firmy ničící klima se nacházejí ve vašem dosahu? 
Existují ve vašem okolí lobbistické skupiny, které by měly být odhaleny? Chtějí lidé 
dostupnější veřejnou dopravu a víc cyklostezek místo města pro auta? Strategic-
ké otázky zahrnují i to, kdo podporuje vaši věc a s kým můžete vytvářet aliance. 
Přemýšlejte také nad tím, zda nezačít z perspektivy klimatické spravedlnosti pod-
porovat kampaň či aktivitu, na které už pracuje někdo jiný.

Jakmile jste definovali vaše strategické cíle, přemýšlejte o aktivitách, které vám 
pomůžou je realizovat. Je potřeba lidi nejprve informovat a připravit? Pak se mož-
ná hodí série přednášek a roznesení základních letáků o tématu… Potřebujete 
rychle přitáhnout pozornost? Pak je nejspíš třeba svolat nějakou akci pro média 
nebo třeba svolat demonstraci… Přemýšlejte o nějaké neotřelé akci, spojte se na-
příklad s umělci a umělkyněmi a vyzkoušejte něco úplně nového. Jednotlivé akce 
pak můžete rozvrhnout do plánu aktivit. Definujte do kdy by tyto aktivity měly být 
implementovány a jakých cílů by mělo být dosaženo. V pravidelných intervalech si 
vyhraďte čas na sebereflexi a kontrolu toho, co jde dobře a co ne. Nekoukejte pou-
ze na výsledek, berte ohledy i na to, jak se lidé ve vaší skupině cítí a zda jim dává 
prostor pro seberealizaci. Přemýšlejte, jak chcete pracovat jako skupina, abyste 
dosahovali svých cílů a bylo vám při tom spolu dobře.

Předávání znalostí a zkušeností. Všichni lidé ve skupině přispívají různými ži-
votními zkušenostmi a znalostmi a můžete se od sebe navzájem učit. Vytvářejte 
atmosféru, ve které jsou schopnosti všech doceňovány. V mnoha skupinách 
dochází ale konstantně k příchodům a odchodům. Abyste se učili jako skupina, 
může dávat smysl vytváření dokumentů shrnujících  „jak na to“, kam budete psát 
důležité informace a zkušenosti a pravidelně je budete přidávat. Jaká jsou základ-
ní pravidla pro psaní tiskové zprávy? Na jaké věci by se nemělo zapomenout, když 
organizujete událost nebo přímou akci? Co potřebují noví lidé vědět, aby se mohli 
plně zapojit? Důležité jsou nicméně i praktické informace: kde je možné levně vy-
tisknout letáky nebo která místa jsou vhodná pro organizaci zajímavých událostí? 
Buďte viditelní, přístupní a otevření novým lidem. Jakmile se rozjedou první pro-
jekty, přemýšlejte o tom, jak se zviditelnit a zejména, jak vás lidé najdou. Založte 
si profil na některé ze sociálních sítí. Vytvořte si jednoduchou webovou stránku, 
abyste skupinu a její aktivity představili. Existuje software, který vám umožní vy-
tvořit stránku bez jakékoliv předchozí znalosti během jedné hodiny – zkuste 
   wix.com nebo squarespace.com. Můžete se také ozvat  
   Limity jsme my, aby kontakty na vaši skupinu uveřejnili  
   na svém webu.
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Skupina musí být snadno dosažitelná. Založte například e-mailovou 
adresu, kterou budete pravidelně kontrolovat a odpovídat na ni. Buďte 
otevření novým lidem. Můžete organizovat setkání pro zájemce 
v pravidelných intervalech. Můžete také vyhlásit  schůzky vaší 
skupiny jako veřejné a rovnou zájemce zvát na ně. Včas myslete 
na to, jak nové lidi zahrnout. 

        Buddy systém. Vyzkoušejte buddy systém. Nově příchozím pomáhá  
         se zapojením zkušenější parťák nebo parťačka, který už je ve skupině 
      aktivní. „Buddy“ s „nováčkem“ se mohou sejít před začátkem schůz- 
               ky a probrat, co se teď ve skupině děje, na čem se pracuje a jak se 
nová osoba může aktivně zapojit. Větší skupiny na to obvykle mívají návod. Pře-
mýšlejte také nad tím, jak můžete nové lidi zapojit do chodu skupiny co nejrychleji 
a aby byli co nejaktivnější. 

Síťování s dalšími skupinami. Koho by bavilo dělat politickou práci sám a izolo-
vaně? Abyste se rozvíjeli, získali si relevanci a zefektivnili činnost, je potřeba síťo-
vat se v rámci vašeho města i mimo něj a navazovat nové vztahy, spojenectví a přá-
telství. Není nutné spojovat se pouze se skupinami, které pracují na podobných 
tématech, ale také vyjít z bubliny a propojovat vaše úsilí s dalšími příbuznými 
kampaněmi a aktivitamy, které se snaží proměňovat společnost k lepšímu. Jako 
první krok přemýšlej, kdo je ve tvém okolí nebo městě politicky 
aktivní a na koho byste se chtěli jako skupina nasíťovat. Sepište 
si seznam, uspořádejte společné setkání, podpořte jejich práci 
a propagujte akce, zvěte se navzájem na vaše schůzky, akce 
a večírky a tak dále.  Síťovat se můžete také celorepublikově. 
Ať už chcete založit svoji skupinu přímo jako místní skupinu 
Limity jsme my, nebo jako vlastní „podnik“, vždycky můžete 
přijet na velké „limití“ plénum a s Limity spolupracovat.

Dobře se bavte. Hlavně ze začátku je při formování skupiny důležité, abyste si na-
šli čas na seznámení se navzájem. Lidé přicházejí z různých prostředí, rozdílných 
politických kontextů a jsou zvyklí na různé druhy politické angažovanosti. Dbejte ve 
skupině na ohleduplný přístup a na to, abyste si při práci rozuměli a sladili se. 
Aktivistická spolupráce by vás měla bavit – uspořádejte společnou oslavu, zvěte 
se navzájem na oslavy narozenin, jděte spolu na výlet. Účastněte se společně jako 
skupina nějaké akce (ať už přímé nebo sportovní). 

A co je velmi důležité: oslavujte vaše úspěchy.
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Konsensuální rozhodování. Důležitým pilířem činnosti nehierarchických sociál-
ních hnutí je konsensuální rozhodování. Jde o proces, ve kterém jsou zohledně-
ny hlasy všech zúčastněných. Díky inkluzivitě, kterou konsensuální rozhodování 
umožňuje, se urychlí proces zapojování nových lidí do hnutí. Skupina se dynamic-
ky snaží hledat řešení, které podpoří všechny členky a členové skupiny, nejde o 
pouhé prosazení názoru většiny, jako by tomu bylo u hlasování. Rozhodování kon-
sensem vytváří prostor pro vyslyšení a zohlednění názorů a postojů všech členů 
skupiny, zároveň ale vyžaduje pozornost, zúčastněnost a respekt mezi členy sku-
piny. Pro proces konsensuálního rozhodování je třeba určit několik rolí, které rotují 
mezi členy kolektivu. To zamezí vytváření hierarchií a nerovnoměrného rozložení 
moci v rámci kolektivu. Role, kterých je třeba se chopit před začátkem schůzky, 
jsou následující:

Facilitace: Člověk, který facilituje má na starosti hladký průběh diskuze a roz-
hodování. Před schůzkou si může připravit agendu, popřípadě ji doplnit během 
schůzky. Otevírá diskuzi, dbá na to, aby se mohli vyjádřit všichni, kdo mají k té-
matu co říci. Zaručuje, že se debata nezacyklí, že nebudou mluvit stále ti samí lidé 
a že diskuzi nebudou manipulovat směrem ve svůj prospěch. Facilitující nemá do 
diskuze vstupovat se zaujatým postojem a zneužívat své role. Ve fázi, kdy je třeba 
přejít k rozhodování, facilitátor/ka shrne argumenty a formuluje návrh k rozhodo-
vání. Pokud ostatní v této fázi mají námitky, pokračuje se v diskuzi do té doby, než 
všichni zúčastnění souhlasí, nebo alespoň neblokují rozhodnutí.

Vyvolávání: Pro přehlednost se všichni do diskuze hlásí, a mluví až ve chvíli, kdy 
na ně přijde řada. Vyvolávající si zapisuje pořadí a dává lidem slovo.  

Časomíra: Člověk v této roli dává pozor na to, aby se diskuze netáhly zbytečně 
dlouho, dbá na dodržování časového rámce. K ruce může mít nápisy s množstvím 
zbývajícího času, často i v záporných hodnotách, kterými signalizuje, kolik času 
k rozhodování zbývá (popřípadě o kolik času diskuze přesahuje přes danou časo-
vou dotaci).

Jak
spolupracovat 
Konsensuální rozhodování,
péče a udržitelný aktivismus
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Zápis: Zapisující, má po ruce počítač a zapisuje průběh diskuze, argumenty 
které zaznívají, formulaci návrhů k rozhodování a dosažený konsensus.  

Tlumočení: Pokud je mezi vámi někdo, kdo mluví jiným jazykem, zajistěte tlumoče-
ní celé diskuze. Je důležité brát ohled na všechny zúčastněné a s rozhodováním 
vždy počkat na dokončení překladu.

Pro snadnější průběh konsensuálního rozhodování se využívají hand-signals. 
Přestože vypadají na první pohled legračně, tato gesta jsou efektivním způsobem, 
jak zjistit náladu, souhlas či nesouhlas ve skupině. 

      Pro vyjádření souhlasu se třese dlaněmi zdviženými nahoru.

Pro vyjádření nesouhlasu se třese dlaněmi směřujícími do země.

   Pro neutrálnější reakci, nebo vyjádření určitých pochyb   
   se třese dlaněmi v horizontální poloze.

Pro přihlášení do diskuze je třeba zdvihnout ruku a navázat oční 
kontakt s člověkem, který vyvolává.

   Pro přímou reakci je třeba zdvihnout obě ruce s ukazo-
   váčky nahoru. Jde o signál používaný v situaci, kdy je tře-
-   ba reagovat na argument, který byl vznesen, někdo má   
   více doplňujících informací a podobně. Pokud člen reagu-
je přímo, je mu dána přednost před ostatními přihlášenými v diskuzi. Přímé reakce 
je důležité nezneužívat.

Pokud se argumenty cyklí, diskuze se opakuje a nevyvíjí se, 
je možné naznačit to „mlýnkem“ – točením rukama dokola.

  Pro procesní poznámku – směřující k tomu, jak je diskuse struktu-
  rovaná a jak by se v procesu rozhodování mohlo pokračovat – se  
  člověk hlásí do diskuze s písmenem „P“ vytvořeným z prstů.
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Pro technickou poznámku – k podmínkám debaty, například 
návrh na vyvětrání místnosti – se člověk hlásí do diskuze 
s písmenem „T“ vytvořeným z dlaní kolmo na sebe.

 Pokud někdo nerozumí termínu nebo návrhu, použije jako signál L, vytvo-
 řené z palce a ukazováku (z anglického „language“, jazyk).

Pokud někdo návrh na konsensus vetuje, použije k tomu své paže 
zkřížené na hrudi. To je signál, který se používá jen v krajních přípa-
dech nesouhlasu. Nejde jen o výhrady nebo nezájem se zúčastnit, 
ale o principiální odmítnutí návrhu.

  Pro zjištění nálady vztahující se k určitému návrhu je možné po-  
  užít tzv. temperature check. Podobně jako na stupnici teploměru  
  se vřelý dojem ukazuje nahoře, vlažný uprostřed a čím chladnější 
  nebo odmítavější přístup, tím níž ruce klesnou. Tento signál 
  umožňuje celou škálu emocí, ne jen souhlas nebo nesouhlas.   
  Skupina takto může rychle získat zpětnou vazbu.

Tyto signály slouží jako mezinárodní dorozumívací prostředek v autonomních hnu-
tích po celém světě.

Základní vodítka pro dosažení konsensu by měli dodržovat všichni zúčastnění, 
to umožní co nejefektivnější a nejpříjemnější proces hledání řešení a rozhodování. 
Vodítka jsou následující:

 vzájemná ohleduplnost a respekt
 dotazování se v případě, že člověk něčemu nerozumí, předchází se tím 
 dezinterpretaci
 jasné vyjadřování, flexibilita, ochota přizpůsobit se potřebám ostatních
 aktivní participace, pozornost, vytvoření prostoru v diskuzi pro ostatní
 sebeovládání, neagresivní chování
 ochota se dohodnout, vůle dojít k rozhodnutí přijatelnému pro všechny

Protože mezi naše hodnoty stavíme aktivní odstraňování hierarchií mezi lidmi, je 
důležité, aby se lidé v roli facilitátora obměňovali. Každý se může naučit facilitovat 
a je pro nás důležité vytvořit pro lidi prostor, aby to zkoušeli. Pokud jsi ještě nikdy 
nefacilitovala, neboj se přihlásit a vyzkoušet si to. Pokud se stane, že si v průběhu 



23

diskuze nevíš rady, neboj se vyjádřit svoji nejistotu a říct o pomoc někomu zkuše-
nějšímu. V náročných diskuzích se často stává, že i zkušený facilitátor si může 
říct o spolufacilitaci – požádat někoho o vystřídání nebo o pomoc s formulováním 
návrhu na rozhodnutí. Setkání místních skupin, které zpravidla nebývají tak velké, 
jsou ideálním prostředím pro to, vyzkoušet si facilitování na vlastní kůži, v otevře-
ném a nesoudícím kolektivu.

Když s aktivismem lidé začínají, obvykle bývají plní energie a nadšení. Mají pocit, 
že je nic nemůže zastavit a s chutí se pouští do nových aktivit. Po čase se ale 
u mnohých dostavuje únava, zklamání, deziluze či pocity bezvýchodnosti. Může 
dojít i na obávané “vyhoření”, které může v horších případech skončit až úplným 
odchodem ze skupiny a stažením se z politické angažovanosti. To znamená pro-
blém jak pro člověka, který tyto nepříjemné stavy zažívá, tak pro skupinu, která
s ním často ztrácí cenné zkušenosti. Odchody vyhořelých aktivistek jsou jednou 
z hlavních příčin toho, proč sociální hnutí ztrácejí kontinuitu a nejsou tak schopné 
se zdárně rozvíjet a smysluplně čelit problémům, které se snaží ve společnosti 
řešit.

Vytváření osobních návyků „péče o sebe“ (tzv. self-care) pomáhá vyhoření před-
cházet. Je ale zásadní si uvědomovat, že v posledku nejde zdaleka jen o osobní 
problém jednotlivce, ale o problém celé skupiny, celého hnutí a celé společnosti. 
Sociální hnutí se proto snaží rozvíjet skupinové strategie, z nichž zde krátce po-
jednáme dvě.

Kultura péče. Žijeme v toxické společnosti, která systematicky redukuje živé by-
tosti na lidské či přírodní zdroje. S tím souvisí také kultura výkonu, která oceňuje 
soutěživost, konkurenci a kořistnický přístup ke světu namísto spolupráce, péče 
a starostlivosti: proto jsou symbolem úspěchu draví burzovní spekulanti, kdež-
to matky samoživitelky patří ke skupinám nejohroženějším chudobou. Celá naše 
ekonomika stojí na vykořisťování podceňované, neplacené a zneviditeňované prá-
ce-péče, vykonávané především ženami. Protože jsme do takové kultury sociali-
zováni, máme často tendenci i proti vlastní vůli nevědomě přenášet její vzorce do 
své politické angažovanosti. Snadno se pak stane, že někteří (zejména ženy) dě-
lají především neviditelné, neoceňované repetitivní činnosti, kdežto ti průbojnější 
(zejména muži) vymýšlí akce a dělají ten “skutečný aktivismus”. Právě repetitivní 
opakování nedoceňovaných “pečujících” úkolů pak nejsnáze vede k vyhoření. 

Aby se to nedělo, snažíme se péči systematicky zviditelňovat a oceňovat. Ne-
mělo by se stávat, že někdo donekonečna vykonává nějaký opakovaný úkol (kon-
troluje email, pořizuje zápis, nosí občerstvení na schůzku), takže ostatní už ani 
nevěnují pozornost tomu, že to dělá. Pečující, repetitivní úkoly je třeba učinit vidi-
telnými a systematizovat (například pravidelnou rotací) jejich rovnoměrné sdílení. 

Kultura péče a udržitelný aktivismus
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A naopak povzbuzovat všechny, aby se nebáli přicházet s nápady a brát si “zod-
povědné” úkoly jako jsou projevy na demonstracích, rozhovory s médii, veřejné 
vystupování a podobně.

Udržitelný aktivismus. Představuje široký repertoár různých postupů, technik 
a forem jednání, které mají pomáhat tomu, aby lidé dokázali v sociálních hnutích 
zůstat aktivní dlouhodobě a stabilně. K tomu je zásadní již zmiňovaná “péče 
o sebe” (self-care), zda se lidi o sebe ale budou skutečně starat může zásadně 
ovlivnit právě skupina svou kulturou a dynamikou. Jako skupiny bychom se měly 
snažit povzbuzovat lidi v tom, aby i sami se sebou zacházeli ne jako s fosilním, 
ale jako s obnovitelným zdrojem. Nevytvářet závody v tom, kdo víc pracuje, ale 
atmosféru, kde všichni dbáme na své potřeby. Dávat lidem najevo, že je v pořádku, 
že mají svůj život i mimo hnutí a oceňovat to, že se starají o své sociální vztahy 
a nezanedbávají kupříkladu školu, práci či své koníčky. Jedině tak je možné vytvá-
řet hnutí pro všechny a nikoli spolek pro pár zasvěcených.

Kde hledat další informace…
Více informací o konsensuálním rozhodování a nehierarchickém organizování 
přinášejí zejména materiály od britského kolektivu Seeds for Change. Na jeho 
stránkách www.seedsforchange.org.uk najdete jak stručný, tak podrobný manuál, 
stejně jako odkaz na knihu „A Consensus Handbook” a mnohé další užitečné 
zdroje k práci v horizontálních, nehierarchických skupinách. 

Pro více informací o tématu vzájemné péče a udržitelného aktivismu doporuču-
jeme brožurku „Hell Yeah Self Care” (Meg John Barker), ZIN „Class Struggle and 
Mental Health” či v Češtině zbrusu novou brožuru „Aktivismus udržitelně: jak změ-
nit svět a nezbláznit se z toho” od NESEHNUTÍ. Všechny tři najdete snadno na 
internetu.
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Cíl a strategie
Co je cílem akce? Do jaké míry nás akce 
přibližuje našim dlouhodobým cílům? Je 
akce součástí nějaké konkrétní kampaně? 
Vztahuje se akce nějak k minulým událostem 
a událostem, které nastanou? Jak zapadá 
do dlouhodobého plánu?

Kdy by se akce měla uskutečnit? Jak je vhodné 
ji načasovat? Můžeme nějak využít nepřed-
vídaných událostí a nejnovějších trendů? Může 
být akce naopak spouštěčem nového vývoje, 
který oslabí naše oponenty a prospěje našim 
cílům?

Co je naším poselstvím? Co akce sděluje? 
Komunikujeme hodnoty, které jsou pro nás 
důležité? Oslovujeme hodnotami a sdělením 
akce naši cílovou skupinu? Jaký příběh 
chceme vyprávět? Může se naše obecenstvo 
s příběhem, postavami a poselstvím akce 
ztotožnit?

Poselství

Jak akce vypadá? Vypráví tím náš příběh 
sama o sobě? Sděluje akce to, co chceme? 
Mohou ji pozorovatelé pochopit, aniž bychom 
jim ji museli vysvětlovat? Jak na lidi působí? 
(Vážně, vesele, naštvaně?) 

Vizuální obraz 

Na koho je akce cílena? Jaké reakce chceme 
dosáhnout? Pomůže akce přimět sympatizující 
lidi aktivně se zapojit? Pomůže přesvědčit 
pozorovatele, aby souhlasili s našimi požadavky? 
Pomůže nám získat víc lidí na naši stranu?

Obecenstvo

Jací lidé či skupiny (např. politici či firmy) mají 
vliv na dosažení našeho cíle? Co jim říkáme 
naší akcí? Může je naše akce přimět změnit 
své chování nebo splnit naše požadavky? 
Nebo jim naopak akce dává příležitost poštvat 
proti nám veřejnost?

Terč

Jak bude akcí ovlivněna naše vlastní skupina? 
Jsme na akci dobře připraveni? Jsou skutečně 
všichni motivováni ji dělat? Můžeme ji použít 
k předání zkušeností novým lidem? Pomáhá 
nám akce k získání nových lidí pro naši 
skupinu?

Naše skupina

Co je potřeba, abychom mohli akci vykonat? 
Máme pro akci potřebné kapacity? Vyplatí se 
akce z hlediska vynaložení energie, času 
a peněz? Jak si mezi sebou spravedlivě 
rozdělíme práci?

Zdroje

Oslavit úspěch, i když může být malý! A pak, 
vyhodnotit: Jaké byly přednosti akce? Co se 
podařilo? Co lze zlepšit? Jaké budou další 
kroky?

Po akci

Čas

Taktická hvězda je metoda, 
která nám pomáhá plánovat akce 
strategickým, efektivním a cílevě- 
domým způsobem za pomoc poklá-
dání si několika zásadních otázek.
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Akce
činy říkají víc než slova

Právě pomocí správných akcí můžeme aktivně zasahovat do běhu věcí a změnit je 
k lepšímu. Sociální hnutí jsou nástrojem, jak mohou lidé společně prosazovat své 
zájmy: společně jsme slyšet a máme hlas, který nám jako jednotlivcům schází. Spo-
lečně můžeme rozmanitými aktivitami postupně posouvat věci kupředu a měnit to, 
jak společnost funguje. Příležitostí a nápadů co dělat, je ale vždycky víc, než kolik 
se nám dostává sil. Proto musíme být chytří a dobře si vybírat, do čeho se pustíme! 
Jaká akce nám pomůže v konkrétní situaci? Jaká akce získá pozornost, přivede do 
hnutí nové lidi, zvýší tlak na politiky či firmy? Jaké kroky nás na dlouhé cestě za 
světem klimatické spravedlnosti posunou vpřed? Následující katalog nápadů vám 
může pomoci.

Transparent. Argumenty na transparenty! Máš co říct a chceš, aby to bylo vidět 
ve veřejném prostoru? Vyrob si transparent, vem ho sebou na demonstraci, zavěs 
jej mezi stromy nebo ho spusť třeba z mostu. Mysli na to, že i velký transparent 
potřebuje břitký slogan, nikoli slohovku. Jakmile ho vymyslíš, stačí už jen pár metrů 
látky a nějaké barvy! Vůbec nejlepší metoda malování transparentů je promítnout 
si slogan na látku pomocí dataprojektoru a tužkou zaznamenat obrysy. Potom stačí 
vybarvit slogan barvou a třeba ještě nějak ozdobit. 
Detailní informace a instrukce jak na to najdeš třeba tady
          http://www.wsm.ie/c/how-to-banner-making-guide-activism-political 
Jak dobře vyrábět protestní cedule na demonstrace pak zase tu                   
          https://www.wikihow.com/Make-Protest-Signs 

Plakátování. Plakáty zůstávají jednou z nejefektivnějších forem pro-
pagace událostí, vašeho poselství nebo vašich kampaní. Pokud jsou 
udělány dobře, kolemjdoucí je okamžitě zaznamenají a ve veřejném 
prostoru – ať už jde o hojně navštěvované hospody či ulice – mohou 
přetrvat i dlouhou dobu. Pouliční plakátování je neuvěřitelně jedno-
duché – stačí ti plakáty, kyblík s lepidlem na tapety a váleček – a navíc je to veliká 
zábava. Na některých místech může jít ovšem o přestupek - je dobré se předem 
informovat, jaká jsou rizika. Pro tvorbu plakátů nebo letáků můžeš použít volný soft-
ware Gimp či třeba stránku Canva.com. Použít můžeš také limití grafický manuál, 

Nápady na akce 
Drobné intervence v každodenním životě 
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Nápady na akce 
Drobné intervence v každodenním životě 
 

o nějž se s tebou můžeme podělit. Dobré základní tipy, jak udělat pěkný plakát, 
najdeš tu:          https://www.expressprint.cz/blog/9-tipu-jak-vytvorit-plakat 
Inspiraci pak pro změnu zase tady:          https://justseeds.org/graphics/

  Vylepšování reklam. Už zase se po celém městě rozlézá otrav-  
  ná reklama na nové SUV a automobilka má ještě ke všemu tu drzost
   se chlubit, kolik  její nový benzinožrout šetří emisí? Město Brno s Ji-
  homoravským krajem z veřejných peněz přesvědčují lidi, aby létali
   do Berlína (!)? Další banka má  potřebu vnucovat lidem své ne-
  smyslné služby nahým ženským tělem? Ad-busting – tvořivé pře-
  pracování reklamy pro vlastní účel – je způsob, jak dát svému 
  hněvu průchod produktivním způsobem. Často jen drobným zá-
  sahem lze vtipně převrátit nechtěnou zprávu v její opak. A mů-
žete si být jistí, že lidi to zaujme. Podívejte se například pro inspiraci, co dělá 
berlínský ad buster Dies Irae.

           Promítání filmu. Znáš nějaký vzrušující dokument o změnách  klimatu?
           Zorganizuj jeho promítání! Ať už v místním kině nebo své pomocí 
            s projektorem a plátnem: v parku, na náměstí, v univerzitní kavárně, 
          doma. Filmy jsou často skvělým základem pro následnou debatu.
            Připrav se na její moderování a nachystej si otázky do diskuse. Zají- 
          mavé tipy na filmy najdeš níže.

Veřejná přednáška či debata. Stejně tak můžeš uspořádat přednášku či de-
batu o tématu, které chceš rozšířit nebo o něm informovat víc lidí. Přednášky či 
debaty se hodí i jako metoda, jak lidi pozvat na nějakou akci (jako je třeba Klima-
kemp), zodpovědět na jejich otázky, a zapojit je do procesu zvaní dalších lidí. Vše, 
co potřebuješ jsou připravení mluvčí (pokud máš obavu být v tom sama, pozvi 
nějaké hosty!), dobrý prostor a přiléhavý název události. Pak se můžeš pustit do 
propagace, například pomocí sociálních sítí, letáků a plakátů. Stejně tak se bude 
hodit někdo jako moderátor či moderátorka. Pokud jde o pozvánku na akci možná 
se bude hodit i prezentace, jakou si pro účely takových delších “mobilizačních” 
kampaní Limity připravují. Vnímej přednášku jako možnost učit se mluvit na veřej-
nosti a neboj se, že nebudeš schopný odpovědět na všechny otá-
zky, není chybou přiznat, že něco nevíš. Pokud chceš mít v debatě 
obsažené různé pohledy na věc, můžeš také zorganizovat panelo-
vou diskusi a pozvat různé lidi, kteří sebou v některých věcech ne-
souhlasí. Nachystej si pro ně otázky, připrav se na moderování a nic 
nestojí v cestě vzrušujícímu večeru.

Bavíme se s lidmi...
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Párty či hospodské posezení. Když nemůžeme tančit, není to naše klimatická 
spravedlnost. Večírky, párty, společné večeře či setkání v hospodě nejsou jen 
příjemným způsobem jak trávit čas, oddechnout si po náročném týdnu a lépe se 
seznámit v méně formálním prostředí – uspořádáte-li dobrou párty, vstupné může 
snadno také vyřešit nedostatek fondů ve vaší pokladničce. Beneficí můžete shá-
nět prostředky na vlastní aktivity, na společné akce hnutí jako 
je Klimakemp, nebo třeba na právní podporu lidí stíhaných kvů-li 
akcím občanské neposlušnosti. 

Infostánek. Rozložit si na veřejnosti stánek je bezvadný způsob, jak
se dostat do kontaktu s lidmi, kteří by na vaše akce jinak nepřišli a ší-
řit informace i materiály. Je možné také udělat si průzkum akcí, které
se ve městě a jeho okolí dějí a zeptat se, jestli by na nich nemohl vystoupit ně-
kdo za hnutí, nebo si tam postavit infostánek s letáčky (například místní kulturní 
akce, festivaly, farmářské trhy, veganské akce, koncerty politicky progresivních 
kapel apod.). K lokálnímu tématu či kampani lze infostánek rozložit i na veřejném 
prostranství – v takové případě je ovšem třeba buď jej oznámit úřadům, nebo jej 
vybavit peticí – petiční zákon totiž zaručuje právo sbírat podpisy veřejně i bez 
předchozího záboru veřejného prostranství.

  Demonstrace. Demonstrace jsou aktivistický stereotyp. Proto se
  hodí dělat je prakticky hlavně při dvou příležitostech: 1) když chce-
  me jednou za čas přitáhnout pozornost velkým počtem lidí v uli- 
  cích – a to stojí hodně organizační práce, 2) když se právě stalo 
něco, co lidi dopálí, takže lze čekat, že jich přijde hodně i přesto že se všechno 
organizuje narychlo. V obou případech je hlavní výhodou ukázání síly spočívající v 
počtech – pro lidi je povzbuzující vidět, kolik jich je. Proto téměř nemá smysl dělat 
demonstrace, kde se potkají jen „obvyklí podezřelí”. (Na druhou stranu v men-
ších městech je snazší zaujmout i relativně menším počtem lidí a už jen to, že je 
demonstrace, může být událost.)

Každopádně je při organizaci demonstrace dobré vyjasnit si několik věcí: v první 
řadě jaké bude její centrální poselství vyjádřené už v jejím názvu? Z toho by měl 
pak vycházet i krátký text (výzva), jejž je možné šířit i v podobě letáku, případně 
plakát. Udělejte si seznam kanálů a metod, kterými budete informaci o demonstra-
ci šířit a hrubou časovou osu toho, co se bude až do dne D dít, aby se zmobilizo-
valo co nejvíc lidí. Nezapomeňte ji také ohlásit na místním městském úřadu – je 
třeba to udělat alespoň pět dnů předem.

Snažte se také, aby samotná demonstrace nebyla nuda. Nudné demonstrace ni-

Do ulic!
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kdo nemá rád. Udělejte před akcí veřejný workshop na společné dělání nápisů 
a transparentů, zvažte kostýmy, barvičky a konfety. Pochod městem je lepší než 
postávání na náměstí. Pochod městem se soundsystémem už je skoro streetpar-
ty. Domluvte se, kdo bude moderovat a snažte se navodit příjemnou, neformální 
atmosféru. Nepřepískněte počet projevů řečníků a řečnic, a proste je o stručnost 
a živost – žádné úmorné přednášky! Naučte účastníky s pomocí megafonu či 
předtištěného zpěvníčku rychle pár sloganů či popěvků, ať je vás slyšet a jen se 
tak neprocházíte městem – přišli jste demonstrovat, aby vás bylo slyšet, nebo ne? 

Happeningy a kreativní intervence. Jinou možností je takzvaný happening – 
tvořivá akce ve veřejném prostoru nebo jinde, která přitáhne pozornost kolemjdou-
cích a třeba i médií. Nejde tu o počet účastníků, ale o komunikační efekt, obvykle 
zajišťovaný určitým v podstatě „divadelním” postupem. Může jít o zcela legální 
performance (například světelný nápis „Konec uhlí hned” před Ministerstvem ži-
votního prostředí) nebo lehce drzé intervence do denního chodu centrály nějaké 
firmy či banky, která poškozuje klima (jako když lidé na protest proti financování 
dolu Turow, který bere lidem na Frýdlantsku vodu, kradli pojišťovně Generali vodu 
ze záchodů na pobočce). Inspirovat se můžeš například naší kuchařkou (najdete 
ji na našem webu na: https://limityjsmemy.cz/manual-pripravy-a-realizace-prime-
-akce/) nebo tipy z knihy Beautiful Trouble (viz níže).

Občanská neposlušnost. Občanskou neposlušností se míní akce, které 
zahrnují cílené, nenásilné přestoupení platných pravidel, s cílem upozornit 
na to, že právě pravidla se musí změnit, má-li se vyřešit nějaký závažný so-
ciální problém či nespravedlnost. Přímých akcí nenásilné občanské nepo-
slušnosti využívala v dějinách úspěšně sociální hnutí všech možných směrů 
a období: od dělnických protestů za zkrácení pracovní doby, přes antikolo-
niální zápasy jako boj za nezávislost Indie a boj za občanská práva Afro-
američanů až po demokratický odpor proti diktaturám bývalého východního bloku 
v podobě československé Charty 77 či polských nezávislých odborů Solidarita. 
Dnes jde ale také kupříkladu o obsazování prázdných domů na protest proti nedo-
statku bydlení, pomoc pronásledovaným migrantkám a migrantům a samozřejmě 
také blokády fosilní infrastruktury.

Destrukce podmínek pro dobrý život pro všechny na této planetě pro zisk několika 
firem je nepochybně jednou z největších nespravedlností dneška. Proto také 
k ekologickému hnutí od jeho počátků patří přímé akce, jako byla u nás napří-
klad obrana obce Libkovice před bouráním kvůli uhlí či blokády výstavby jaderné 
elektrárny Temelín. Občanská neposlušnost pomáhá vynést přehlížený problém 
na světlo, vyvolat o něm společenskou debatu a nutit mocné k ústupkům. Umož-
ňuje nám říct jasné ne nepravostem, které chceme napravit, a dát najevo naše 
odhodlání vytrvat v úsilí o jiný, lepší svět, po kterém toužíme. Akce občanské 
neposlušnosti můžete sami zorganizovat kdykoliv (inspiraci najdete ve zmiňované 
kuchařce na našem webu), nebo se zapojit do masových akcí, které obvykle pro-
bíhají během akčních dnů paralelně s Klimakempy či během akcí Ende Gelände 
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v Německu. Hodí se připravit se na ně prostřednictvím akčních tréninků, které se 
během mobilizace organizují – nebo s pomocí Limitů můžete zorganizovat trénink 
i ve vlastním městě.

Akce, kampaně, strategie
Akce dávají vůbec největší smysl, jsou-li součástí dlouhodobější promyšlené stra-
tegie směřující k určitému cíli: takzvané kampaně. Otázky takzvané „teorie změ-
ny” a strategie sociálních hnutí v téhle brožuře neprobíráme, protože už by se nám 
sem nevlezly. Určitě ale doporučujeme snažit se přemýšlet o tom, jak na sebe 
různé aktivity navazují. Pomoci ti v tom rozhodně může některá doporučená lite-
ratura, kterou najdeš níže. 
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Ekologické hnutí už od svých počátků nikdy nebylo jednotným aktérem. Na jedné 
straně existovala již od devatenáctého století tradiční ochranářská hnutí, jež se 
snažila uchránit zbývající kusy divoké přírody před náporem průmyslové civilizace. 
Na straně druhé se pak v reakci na problémy spojené především s průmyslovým 
znečištěním objevil v šedesátých a sedmdesátých letech moderní západní en-
vironmentalismus, který chtěl ekologické otázky řešit prosazováním politických 
regulací a účinnějších, úspornějších technologií. Přestože oba tyto proudy – jimž 
ekologický ekonom Joan Martínez Alier přezdívá „kult divočiny“ a „evangelium 
ekologické efektivity“ – přispěly k řešení některých problémů a dokázaly na pro-
blémy spojené s ničením životního prostředí upozornit, oba se brzy staly terčem 
narůstající kritiky za to, že ekologické otázky oddělují od jejich společenských 
důsledků a příčin. 

Tato kritika upozorňovala na to, že ekologické problémy často dopadají nejhůře 
na ty, kteří nejméně přispěli k jejich zavinění – na chudé, na ženy, na komunity 
jiné než bílé barvy pleti – a přispívají tudíž k prohlubování společenských nerov-
ností a nespravedlností. Začala tak problematizovat také politické a ekonomické 
struktury, které ničení životního prostředí zapříčiňují: především průmyslové, tržní 
hospodářství orientované na neustálý ekonomický růst, stejně jako politiku států, 
které takové uspořádání podporují a udržují. Tak se mezi marginalizovanými lidmi 
v bohatých zemích zrodilo takzvané hnutí za „ekologickou spravedlnost“ a na 
globálním Jihu to, čemu Alier říká „environmentalismus chudých“.

Klimatická krize: otázka spravedlnosti. Právě z těchto tradic vychází koncep-
ce „klimatické spravedlnosti“, s níž poprvé přišel navažský ekologický aktivista 
Tom Goldtooth. Klimatická krize, která dnes pustoší naši planetu, totiž není pouze 
jednou z největších soudobých výzev pro přežití naší civilizace, nýbrž také obrov-
skou nespravedlností. Nejvážněji dopadá na ty, kteří nejméně přispěli k jejímu 
zavinění, a kopíruje a prohlubuje nerovné rozložení bohatství a moci ve světě. Její 
projevy jsou vůbec nejhorší v zemích chudého globálního Jihu, které přitom 
historicky k poškození klimatu přispěly nepoměrně méně, než státy bohatého Se-
veru. Dopady přehřívaní planety, jako jsou sucha, povodně, neúrody, tropické bou-

Za klimatickou
spravedlnost
stručná historie jednoho hnutí
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ře a další projevy extrémního počasí, mají závažné sociální důsledky. Prohlubují 
chudobu, hlad či sociální vyloučení milionů lidí a stávají se také jedním z hlavních 
hybatelů migrace. Celé oblasti se mohou v budoucnu stát neobyvatelnými a milio-
ny lidí si pak budou hledat živobytí jinde.

Zatímco před Jihem leží kromě výzvy přizpůsobit se nehostinnějším klimatickým 
podmínkám také úkol vymanit své obyvatelstvo ze zničující chudoby, Sever těží 
z kapitálu nashromážděného rozvojem průmyslu a koloniálním vykořisťováním. 
Klima se tak stává otázkou spravedlnosti, jež má sociálně-ekonomický, ale také 
genderový i rasový rozměr. Chtít klimatickou spravedlnost tedy znamená chtít víc 
než jen snížit emise. Jde o to, že hlavní tíhu přechodu k bezuhlíkovému hospo-
dářství by měly nést ty státy, které svůj pomyslný díl „atmosférického prostoru“ 
k odhození vedlejších důsledků svého bohatnutí již vyčerpaly. A že by se tak eko-
logická transformace ekonomiky měla stát součástí úsilí o vyrovnání mezi Seve-
rem a Jihem, chudými a bohatými, muži a ženami, kolonizátory a kolonizovanými.

Z toho též vyplývá, že chceme-li klimatickou krizi vyřešit spravedlivě, nemůžeme 
se spoléhat na ty instituce a mechanismy, které nás do dnešní situace dostaly. 
Přehřívání planety není jen otázkou špatných technologií, které je potřeba vymě-
nit za čistší, je také otázkou mocenských struktur, které spalování fosilních paliv 
udržují. Jde především o na fosilních palivech závislý průmysl, který na klimatické 
krizi vydělává a investuje své obrovské zisky do ovlivňování politických procesů, 
manipulace s veřejným míněním a podvracení demokracie tak, aby si udržel své 
postavení a vliv. Vliv průmyslu pomáhá rovněž vysvětlit, proč také politici a státy 
i nadále upřednostňují bezmezný ekonomický růst před snižováním emisí. Ani na 
tržní mechanismy, ani na státní reformy se tak nemůžeme spoléhat: transformaci 
směrem k férové, bezuhlíkové ekonomice musí prosadit sami lidé – široké občan-
ské hnutí, jež bude čelit mocenským nerovnostem, které klimatickou krizi způso-
bily.

Ochrana klimatu je ruční práce: boje za klimatickou spravedlnost. Z širšího 
klimatického hnutí, vzniklého pro roce 1992, kdy se problém přehřívání planety 
poprvé začal na mezinárodní úrovni projednávat, se proto postupně vydělilo hnutí 
za klimatickou spravedlnost, které se snažilo problém klimatické krize řešit v jeho 
sociálním kontextu. Jeho základem byly v první řadě organizace chudých obyvatel 
globální Jihu, přímo postižených dopady extraktivního fosilního průmyslu a změn 
klimatu, jež v roce 2002 na klimatické konferenci na Bali formulovaly takzvané 
„balijské principy klimatické spravedlnosti“, na něž se hnutí odvolává dodnes. 
Tyto skupiny se pak v roce 2007 v reakci na selhávání mezinárodních jednání 
oddělily od umírněnějších neziskových organizací a založily vlastní síť Climate 
Justice Now.

Tato síť se pak v zemích bohatého Severu propojila s proudy, jako byly britské 
„klimatické kempy“, navazující na environmentální přímé akce devadesátých let 
i takzvané hnutí za globální spravedlnost, jež na přelomu století kritizovalo sociál-
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ní důsledky ekonomické globalizace. Když dalo „radikálům“ selhání klimatického 
summitu v Kodani za pravdu, začalo se hnutí za klimatickou spravedlnost šířit 
do dalších zemí a čím dál větší část ekologických organizací se začala od „lobbo-
vání“ a vyjednávání s politiky obracet k přímým konfrontacím s fosilním průmys-
lem, který klimatickou krizi způsobuje. Stále častější metodou se stávala občan-
ská neposlušnost: nenásilné blokády fosilní infrastruktury, jako jsou uhelné doly 
a elektrárny, ropovody, překladiště ropy a plynu či letiště. „Klimakempy“, spojené 
s přímými akcemi občanské neposlušnosti přímo v „místech destrukce“ se násled-
ně rozšířily do Německa – kde se staly základem tamního hnutí proti těžbě a spa-
lování uhlí.

Právě na úspěchy německých přímých akcí proti uhlí se rozhodlo v České repub-
lice navázat hnutí Limity jsme my, původně vzniklé jako kampaň proti rozšiřování 
těžby a spalování uhlí. Také díky „slibu občanské neposlušnosti“, jejž podepsalo 
přes patnáct set lidí, se mu v roce 2015 podařilo přispět k zastavení plánu na 
bourání města Horního Jiřetína. Od roku 2017 pak začalo s cílem přispět k bezod-
kladnému konci těžby a spalování uhlí pořádat (doposud tři) české Klimakempy, 
spojené s masovými blokádami uhelného dolu Bílina a elektrárny Chvaletice. Kli-
matické kempy a masové protesty proti fosilnímu průmyslu se pak v následujících 
letech rozšířily také do Nizozemska, Polska, Švédska, Itálie či Francie. Spolu s tím 
přišly studentské stávky, objevilo se hnutí Extinction Rebellion, a také množství 
dříve spíše umírněných organizací se se selháním běžných politických nástrojů 
začíná klonit k dříve „radikálním“ pozicím. Z hnutí za klimatickou spravedlnost se 
stala vlna, která zaplavuje celý svět.

Budoucnost planety: transformace, nebo katastrofa. Loňská zpráva Mezivlád-
ního panelu pro změny klimatu při OSN (IPCC) říká jasně, že naše civilizace je na 
rozcestí. Buď se nám v následujících letech podaří prosadit rychlé snížení emisí 
oxidu uhličitého (pokud bychom chtěli udržet oteplení pod 1,5 stupněm Celsia, 
musely by se emise snížit bezmála o polovinu už do roku 2030 – což například 
v České republice znamená skončit s těžbou a spalováním uhlí nejpozději prá-
vě do tohoto roku), nebo budeme v následujících dekádách čelit exponenciálně 
narůstajícím důsledkům, jež budou způsobovat utrpení stále většímu množství 
lidí. Pokud chceme takovou rychlou transformaci uskutečnit, nemůžeme čekat, že 
změna přijde shora. Firmy i státy totiž v celosvětovém měřítku i nadále upřednost-
ňují logiku růstu za každou cenu, která nás žene směrem ke klimatické katastrofě. 
Pokud bychom chtěli pod „bezpečnou“ hranicí zůstat, musíme ponechat 80 % 
dnes známých zásob fosilních paliv pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytě-
žit a spálit a světové vlády mu v tom navzdory planým slibům i nadále pomáhají. 
Namísto toho proto musíme vzít věci do vlastních rukou a společně se zasazovat 
o skutečnou změnu zdola. Občanskou neposlušností chceme i nadále pouka-
zovat na příčiny, z nichž klimatická krize vznikla, konfrontovat jejich původce 
a budovat sílu, která umožní překonání společenského uspořádání, založeného 
na neustálé expanzi na úkor lidí i přírody.
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Knihy
Nádech #1: Změňme systém, ne klima: proč, k čemu a jak? (2018) Brožura 
hnutí Limity jsme my o příčinách klimatické krize, nerůstu jako alternativě k sou-
časné ekonomice a možnostech prosazování změny
Najdeš na           limityjsmemy.cz/materialy/

Vzpoura proti zkáze: Jak může občanská neposlušnost zabránit klimatické 
katastrofě (2019) České vydání knihy amerického aktivisty a autora Jeremyho 
Brechera představuje strategii klimatické vzpoury, která chce získat podporu vět-
šiny veřejnosti pro rychlý odchod od fosilních paliv prostřednictvím masových ne-
násilných akcí občanské neposlušnosti. Užitečná strategická příručka pro všechny 
klimatické aktivistky a aktivisty.

Organizing Cools the Planet / Organizování ochlazuje planetu (2011) An-
glicky psaná brožura představuje užitečné tipy a triky, jak se v rámci hnutí za 
klimatickou spravedlnost organizovat a účinně prosazovat změnu
Více na          organizingcoolstheplanet.wordpress.com

Beautiful Trouble / Krásné potíže (2015) Obsáhlá „aktivistická encyklopedie” 
dává dohromady mnoho kreativních forem akcí, zkušenosti sociálních hnutí z ce-
lého světa i chytré principy, podle kterých lze připravovat kampaně. V online verzi 
najdeš též na          beautifultrouble.org

This Changes Everything / Tohle mění všechno (2014) Známá kniha Naomi 
Klein vysvětluje, jak náš ekonomický systém a nekonečný růst zapříčinily klima-
tickou krizi a představuje možnosti, jak najít z krize cestu ven. Nepostradatelná 
analýza překážek, které stojí v cestě klimaticky spravedlivé budoucnosti i toho, 
jak může být oteplování také příležitostí, jak díky krizi vytvořit lepší svět k životu.

Malé pojednání o poklidném nerůstu (2012) Kniha francouzského ekonoma 
Serge Latouche představuje koncept nerůstu jako program přechodu k demokra-
tické, sociálně spravedlivé a prosperující společnosti, která by neustálou expanzí 
neničila ekologické podmínky života na Zemi. 

Na vlastní oči   
Tipy na čtení a promítání
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Filmy
This Changes Everything / Tohle mění všechno (2015, 89 min) Film doprová-
zející stejnojmennou knihu Naomi Klein se pokouší zachytit, jak jsme se dostali 
do klimatické krize a najít cesty, jak navzdory skličujícím výzvám ekologické deva-
stace vytvořit lepší svět. Klein vypráví příběhy sedmi komunit v prvních liniích 
boje proti těžařskému průmyslu a spojuje je s analýzou toho jak změnit systém,
který nás přivedl na cestu do propasti. 
Najdete na          uloz.to nebo thischangeseverything.org

15 minut o klimatické spravedlnosti s Tadziem Müllerem (2014, 16 min) Tadzio 
Müller vysvětluje koncept klimatické spravedlnosti a jeho pozadí. Zároveň před-
stavuje svou teorii toho, jak se musí změnit politika a společnost, aby naše klima 
zůstalo obyvatelné. 
Najdeš na          youtube.com/watch?v=Cnede6NvgIM 

Za uhelnou oponou (2018, 27 min) Film Vladimíra Turnera zachycuje příběh 
prvního českého klimakempu, doprovází jej rozhovory objasňujícími kontext 
ekologické krize a ukazuje, jak hnutí za klimatickou spravedlnost úspěšně čelí 
narůstající státní represi.        
Najdeš na          vimeo.com/269467101

Neposlušnost / Disobedience (2016, 41 min)  Snímek z dílny globálního hnutí 
350.org představuje zrození celosvětové vlny nenásilných protestů proti fosilnímu 
průmyslu Break Free v roce 2016. Ukazuje, jak lidé od Německa až po Filipíny 
úspěšně čelí destruktivním projektům, zkoumá historii taktiky občanské nepo-
slušnosti a vybízí k zapojení se do boje za obyvatelnou budoucnost. 
Najdeš na          youtube.com/watch?v=Tdtc7ltYB8E
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Limity jsme my
Limity jsme my jsou otevřeným občan-
ským hnutím zdola, které usiluje o spra-
vedlivé řešení klimatické krize a prosa-
zuje bezodkladný konec těžby a spalo-
vání uhlí. Jsme součástí globálního hnutí 
za klimatickou spravedlnost a usilujeme 
o spravedlivý přechod od fosilních paliv 
k obnovitelným zdrojům energie. Sdru-
žujeme jednotlivce a skupiny po celé 
republice a snažíme se přispět k budo-
vání širokého klimatického hnutí. Proto 
pořádáme také Klimakempy, na nichž 
vytváříme prostor pro organizování se 
zdola a diskusi o řešeních ekologických 
problémů – a podporujeme nenásilné 
přímé akce občanské neposlušnosti, 
které umožňují lidem postavit se příči-
nám klimatické krize přímo a společným 
jednáním prosazovat změny. Funguje-
me nehierarchicky, nemáme šéfy, jsme 
nezávislí na politických stranách. Sna-
žíme se vytvářet ekologické hnutí zdola, 
ve kterém má kdokoliv, kdo souzní s na-
šimi hodnotami, rovný přístup k rozho-
dování o naší činnosti. Pokud máš otáz-
ky či připomínky k této brožuře, chceš 
se k nám přidat nebo pomoct s organi-
zováním vlastní skupiny za klimatickou 
spravedlnost, neváhej se nám ozvat:

         ahoj@limityjsmemy.cz
         limityjsmemy.cz
         facebook.com/limityjsmemy
         twitter.com/limityjsmemy
         instagram.com/limityjsmemy

Zdař
bůh!
Kontakty
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Z německého originálu „Solidarity will win. Alles eine Frage der Organisierung”, 
vydaného v roce 2018 klimatickou pracovní skupinou Interventionistische Linke, 
do češtiny přeložil, upravil a k vydání připravil redakční tým hnutí Limity jsme my 
v Brně a Praze.

České vydání věnujeme památce naší kamarádky Kristiny, která nikdy nepře-
stala věřit, že klimatická spravedlnost bude, a věděla, že se to musí jenom 
dobře zorganizovat. Díky za všechno, včetně tohohle překladu. Teď je to na 
nás.

Fotky: Petr Zewlakk Vrabec.

Chcete šetřit papírem?
Brožuru v online podobě najdete           www.limityjsmemy.cz/organizujse-brozura
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