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zachraňme klima, skoncujme s uhlím!
27. červen –––––– 9. červenec 2019

pardubicko

Vítejte na Klimakempu
Je nám ctí přivítat Tě na třetím Klimakempu v České republice. Informační brožurka, kterou právě držíš
v ruce, bude tvou průvodkyní po celém kempu. Získáš v ní nejen veškeré informace o životě v kempu a programových blocích, ale i detailní informace o nás – hnutí za klimatickou spravedlnost Limity jsme my. Přijeli
jsme sem, abychom se navzájem seznamovali, bavili, vzdělávali a hlavně abychom společně jasně ukázali,
že pro fosilní paliva již v tomto světě není prostor. Vítej na místě, kde společně tvoříme lepší svět!
Klimakemp jsme my všichni. Tábor bude na principech udržitelnosti a solidarity fungovat jedině tehdy,
když se do jeho chodu zapojíme společně. Potkáš se tady s jednotlivci i kolektivy s rozličnými cíli působícími
v České republice i v zahraničí. Všechny nás spojuje snaha zastavit změny klimatu a vytvořit lepší, spravedlivější svět. Jedině tehdy, pokud dokážeme držet pospolu, můžeme budovat svět, ve kterém budeme žít
důstojně všichni bez ohledu na národnost, místo narození, gender, věk nebo zdravotní stav.
Cílem Klimakempu je vytvořit bezpečný a živý prostor pro budování klimatického hnutí. Neboj se proto
být iniciativní při tvorbě programu i zlepšování chodu tábora. Pokud se s ostatními účastníky a účastnicemi
Klimakempu rozhodnete uspořádat nenásilnou akci občanské neposlušnosti, řiďte se, prosím, akčním konsensem.
Hlavně si ale Klimakemp pořádně užij, protože jen málokdy se ti podaří být na místě, kde najdeš tak
velké množství aktivních lidí se zájmem zlepšovat svět okolo sebe. I proto pevně doufáme, že pro tebe bude
prostředí Klimakempu inspirativní a motivační pro připojení ke globálnímu hnutí za klimatickou spravedlnost.
Příležitostí k zapojení je spousta a v hnutí je místo pro každého, kdo skutečně chce žít v lepším světě. Připoj
se, protože jen na nás samotných záleží, zda si necháme ničit planetu i zdraví, nebo se s odhodláním budeme snažit o udržitelnou budoucnost. Dokud nebude uzavřen poslední uhelný důl a poslední elektrárna, pak
Limity jsme my!

LIMITY JSME MY

Limity jsme my je otevřené občanské hnutí za
klimatickou spravedlnost, které je organizované zdola. Sdružujeme jednotlivce i skupiny po celé
republice, jež spojuje boj proti změně klimatu. Hnutí
se začalo formovat v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v s
everních Čechách, který by ve své nejhorší variantě
– při rozšiřování dolu ČSA – znamenal bourání města
Horního Jiřetína a osady Černice. Spolu s tisícovkami
lidí z celé republiky jsme se stavěli proti prolomení
limitů těžby na dolech ČSA i Bílina. Pořádali jsme demonstrace a happeningy, sbírali jsme podpisy pod slib
občanské neposlušnosti v případě bourání obcí.
Přestože vystěhování dalších lidí z jejich domovů se
nám poda řilo zabránit, na lomu Bílina vláda limity
prolomila a zpřístupnila tak těžařům dalších víc než
sto padesát milionů tun hnědého uhlí. Také proto jsme
se rozhodli v naší činnosti pokračovat a protiuhelnou
platformu připojit k celosvětovému hnutí za klimati
ckou spravedlnost.

a prohlubují nerovnost na mnoha úrovních. Problémy spojené s měnícím se klimatem postihují nejvíce
nejchudší státy globálního jihu, ačkoliv k vypouštění
emisí přispívají nejméně. Podobně v rámci států bývá
nejvíce znečištěné životní prostředí v místech, kde se
zároveň vyskytují největší sociální problémy. Ekologické katastrofy nejhůře dopadají na chudé, lidi jiné
než bílé barvy pleti a ženy. Sucho a přírodní katastrofy
jsou jednou z příčin migrace, kvůli kterým jsou desetitisíce lidí nuceny opustit své domovy. Všichni výše
jmenovaní nesou následky způsobené nadměrným
vypouštěním emisí globálním Severem, který z historického hlediska nese přímou odpovědnost za škody
způsobené změnami klimatu. Přišel čas to změnit.

Jak fungujeme a co děláme?

Fungujeme nehierarchicky, nemáme šéfy, jsme
nezávislí na politických stranách. Snažíme se vytvářet
ekologické hnutí zdola, ve kterém má kdokoliv, kdo
souzní s našimi hodnotami, rovný přístup k rozhodování o naší činnosti. Hlas lidí zasažených ekologickými
problémy bude nejvíce slyšet tehdy, pokud budou mít
možnost aktivně se zapojit do činnosti ekologického
hnutí, přicházet s vlastními nápady a podílet se na
jejich realizaci. Záleží nám na otevřenosti, usilujeme
o co nej větší inkluzivitu, aby se mohl zapojit každý.
Změny klimatu jsou největším nebezpečím pro budoucnost lidstva. Mezi vědci přitom panuje shoda, že V naší skupině nebudeme tolerovat rasismus, sexisza celosvětové rekordní oteplení planety, zvyšující se mus ani jiné diskriminační formy dělení lidí. Chceme
dát možnost ovlivnit směřování hnutí všem lidem
hladiny moří, tání ledovců, vlny veder a sucha, drastické záplavy, stále silnější tropické bouře a vym írání souznícím s našimi hodnotami nehledě na barvu pleti,
věk nebo gender. Chceme propojovat různá sociální
živočichů může lidská činnost, zejména těžba
a spalování fosil- ních paliv. Základním cílem našeho hnutí s obyčejnými lidmi, kteří trpí těžbou a spalováním fosilních paliv a následky změn klimatu.
hnutí je proto ukončení těžby a spalování uhlí
Hlásíme se k nenásilí. Při svých aktivitách nechceme
a všech ostatních fosilních paliv, dožažení klimazpůsobit újmu živým bytostem, ať už lidským nebo
tické spravedlnosti a spravedlivého přechodu
zvířecím. Rovněž není našim cílem záměrně ničit
na bezuhlík ovou ekonomiku.
majetek. Násilí pro nás není způsob, jímž chceme
prosazovat naše cíle.
Hlásíme se k přímé akci. Radikální politika, taková,
Jsme součástí globálního hnutí. Jsme si vědomi,
která řeší hlubší příčiny společenských problémů,
že změny klimatu představují celosvětový problém.
nikdy v historii neuspěla bez přímého jednání. Pomocí
Cítíme se být součástí vzrůstajícího hnutí za klimatic- metod přímého jednání se v historii podařilo prosadit
kou spravedlnost, k němuž pa tří skupiny jako Ende
volební právo pro ženy, osmihodinovou pracovní dobu
Gelände, The Rising Tide, Plane Stupid, 350.org nebo či zrušení otroctví a rasové segregace. Přímá akce je
Reclaim the Power. Z toho důvodu jsme se několipro nás hlavním, byť ne jediným způsobem, jak měnit
krát zúčastnili mezinárodních akcí Break Free from
společnost a zároveň mobilizovat lidi. Mezi nástroje
fossil fuels, při nichž tisíce lidí vlastními těly blokovaly přímé akce počítáme například nenásilné blokády, papovrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ro- sivní odpor a občanskou neposlušnost. Jsme ochotni
povody . V budoucnosti hodláme podporovat protesty se aktivně a vědomě konfrontovat se zákony
proti fosilnímu průmyslu po celém světě. A to nejen
a společenskými konvencemi ve jménu legitimních
prohlášením solidarity, ale i fyzickou účastí. Taktiky
cílů.
a směřování globálního hnutí chceme pře- nášet i do
Při organizování našich akcí dbáme na jejich udržiČeské republiky.
telnost. Nechceme o ekologicky udržitelné společnosHlásíme se k solidaritě s lidmi nejvíce postiženými
ti pouze mluvit, chceme ji žít. Od stravování přes výzměnami klimatu a ekologickými problémy. Jsme si
robu energie až po nakládání s odpadem se snažíme
vědomi, že ekologické problémy nelze vnímat odděnaše akce přizpůsobit ideálu, o který usilujeme.
leně od sociálních a ekonomických otázek. Klimatické
změny kopírují mocenské rozložení ve společnosti
Chceme změnit systém, ne klima!

O CO USILUJEME?

K čemu se hlásíme?

KLIMAKEMP!

Proč ho pořádáme a jak funguje

Klimakemp je v prvé řadě místem pro setkávání. Má
propojit místní obyvatele a obyvatelky s lidmi z měst,
různá hnutí od feministických kolektivů přes anarchistické skupiny až po profesionální ekologické organizace,
ale také lidi z Česka s environmentálními aktivisty
a aktivistkami z Německa, Polska, Ukrajiny, Slovenska,
Rakouska a dalších zemí.
Klimakemp je také místem udržitelnosti. Celý je
ukázkou udržitelného způsobu života, ve skutečnost
uvedenou utopií. Elektrickou energii si vyrábíme sami ze
slunečního světla pomocí fotovoltaických panelů. Vaříme
si výhradně veganské jídlo z místních hospodářství a obchodů. Třídíme odpad a kompostujeme veškeré zbytky.
Sami jsme si postavili kompostovací záchody. Chováme
se k sobě slušně a s respektem.

Od té doby musí místní lidé dýchat splodiny vypouštěné z elektrárny, do které se uhlí vozí přímo ze
severních Čech, konkrétně z dolů ČSA a Vršany.
Dříve se sem uhlí vozilo po Labi, lodní doprava se
však časem ukázala jako velmi nákladná. Dnes je
uhlí dopravováno po kolejích, zejména díky štědré
smlouvě mezi společností ČD Cargo a vlastníky elektrárny, kterými jsou uhlobaroni Pavel Tykač a J
an Dienstl, vlastníci firmy Severní Energetická.
Ti elektrárnu koupili v roce 2013 od firmy ČEZ.
Aby ji nemuseli podle původního plánu zavřít, začali
ji za zády veřejnosti rekonstruovat, aby mohla ve své
zhoubné činnosti pokračovat další desetiletí.
V současnosti majitelé elektrárny ze stejného důvodu
požadují výjimku z evropských emisních limitů, které
mají plnit už od roku 2021.

Před třemi lety vylezla na chladicí věž elektrárny
dvanáctka odvážných lidí, aby upozornila na snahu
Klimakemp je místem pro samosprávu. Každý účastník majitelů prodloužit životnost Chvaletic. Šest z nich
a každá účastnice kempu má možnost podílet se na roz- dodnes čelí trestnímu stíhání kvůli údajnému poškození veřejně prospěšného zařízení, přičemž je jasné,
hodování o jeho chodu. Zapojit se do fungování kempu
že zařízení způsobující změny klimatu nemůže být za
je samozřejmostí. K tomu slouží především pravidelná
ranní pléna, která se konají v cirkusovém šapitó vždy od veřejně prospěšné považováno. V současnosti čekají
devíti hodin. Na plénech rozhodujeme všichni společně, na první soud a kromě peněžní pokuty jim hrozí i
vězení. Některé z nich potkáte i na kempu, vyjádřete
nejlépe tak, aby konečné rozhodnutí vyhovovalo všem.
jim prosím solidaritu a součinnost.
Klimakemp je místem pro vzdělávání zdola. Jeho
program, který najdeš o pár stran dále, může spoluutvá- Česká republika provozuje flotilu starých uhelných
elektráren, přičemž necelou pětinu veškeré elektřiny
řet každý. Cílem kempu je vytvořit prostor, z kterého si
vyvezeme do zahraničí. To je stejné množství, jako
odneseme důležité znalosti i nové schopnosti a který
vyrobí souhrnně tři v České republice největší a jednás nabije energií do dalších zápasů o klimatickou
na středně velká uhelná elektrárna. Pokud máme mít
spravedlnost.
naději na snížení dopadů změn klimatu, měli bychom
začít elektrárny jako jsou Chvaletice zavírat. A proto
Klimakemp je místem pro akci. Tvořivými a odvážnými
protesty chceme narušit běžný provoz fosilně-průmyslo- jsme právě zde, abychom jasně ukázali, že spalování
uhlí musí skončit!
vého komplexu a dostat problematiku změn klimatu na
přední místo veřejné debaty. Chceme vytvořit dynamiku,
Na Pardubicku jsme díky vstřícnosti některých
která nám umožní zdola tlačit na proměnu společnosti
místních odpůrců těžby uhlí, kterým patří náš dík.
směrem ke spravedlivé a udržitelné budoucnosti.
S orientací v okolí tábora Ti pomůže mapa umístěná v infostanu. Na provoz elektrárny Chvaletice
Klimakemp by měl být také oslavou života, umění
a společenství. Celý týden můžeme společně prožívat, zde panují různé pohledy. Bez ohledu na rozdílnost
názorů se prosím k místním lidem chovej ohleduplně
že lepší svět je možný. Tak ať to stojí za to.
a s respektem, jako na návštěvě. Našimi protivníky
jsou uhlobaroni a těžařské společnosti, nikoli jejich
zaměstnanci a už vůbec ne obyvatelé míst postižených jejich činností.
Změna klimatu začíná na místech, kde fosilní průmysl
těží a spaluje uhlí. Nacházíme se v Pardubickém kraji,
kde už přes třicet let vypouští emise skleníkových plynů
Elektrárna Chvaletice, která je jedním z největších
Branou do Klimakempu je infostan. Potřebuješ-li copodobných zařízení u nás. Pardubický kraj vybral pro
koliv vědět, s čímkoli poradit, ptej se tam. V infostanu
stavbu elektrárny ještě minulý režim v sedmdesátých
je v provozu rovněž telefon s číslem +420 735 050
letech 20. století. Důvodem byla úleva pro obyvatele
287, na který případně můžeš volat. V infostanu si
v těžce zkoušených severních Čechách. Úleva to však
také můžeš zakoupit různé maličkosti k osobnímu
byla jen částečná.

Kde jsme?

ŽIVOT V KEMPU

fungování jako hygienu, kondomy či čokoládu.
Potřebuješ-li se zorientovat, využij mapu kempu,
kterou v infostanu najdeš. Na ní uvidíš rozmístění
jednotlivých stanů společného zázemí a také místa,
kam si můžeš postavit svůj stan. V infostanu se také
můžeš hlásit k různým aktivitám a službám, které
pomohou udržovat kemp v chodu. Neváhej a přidej
se např. do logistiky, hygieny nebo kuchyně.
V kempu jsou k dispozici rovněž sprchy a záchody.
Při sprchování prosím mysli na ostatní a snaž se
vodou zbytečně neplýtvat. Došla voda? Pomoz nám
ji dovézt. Naše záchody jsou kompostovací, proto
prosím vždy jednej podle toho, oč Tě návod na použití záchodu žádá, například do něj nevhazuj cokoli
jiného než své výměšky, toaletní papír a piliny. Snaž
se prosím dodržovat základní hygienické návyky
jako je důsledné mytí rukou, abychom eliminovali
možné nepříjemnosti spojené s táborovým soužitím.
Nepoužívej prosím jiná než ekologicky odbouratelná mýdla – veškerá voda jde rovnou do země a do
potoka. Není se však čeho bát, mýdla a hygienické
gely budou připraveny v umývárnách.
Je naší sdílenou odpovědností postarat se o bezpečnost svou i ostatních. Neváhej se zapojit do
bezpečnostního týmu a nočních hlídek, dostaneš
potřebné vybavení i proškolení. Nezakládej otevřené ohně. Chovejme se k sobě prosím ohleduplně,
abychom se tu společně měli dobře.

nebo opravit své kolo. Pokud kolo nemáš, můžeš si zde
nějaké půjčit a projet se třeba vykoupat. Zázemí pro kola
nám poskytují dva kolektivy – Bike Kitchen Brno a Bike
Kitchen Praha.
Navštívit také můžeš sdružení MamaTata, které pořádá
na stejné louce dětský tábor. MamaTata je autonomní
sdružení, které fungovalo při Klinice. Věnuje se nehierarchickému vzdělávání dětí. Na kempu pořádají workshop
pro děti a jejich rodiče – kreslení transparentů a diskuzi
na téma Rodičovství za časů ekologické katastrofy,
kterou moderuje Apolena Rychlíková.
Pro děti máme vyhrazené místo, kde mohou pobýt ve
stínu s hračkami. Děti však nehlídáme. Pokud potřebuješ
dítě pohlídat, domluv se prosím s jiným účastníkem či
některou účastnicí kempu. Děti prosím nenechávej
v táboře MamaTata.
V žádném případě se nezapomeň alespoň jednou
zastavit v právním stanu. Dozvíš se tam, jaká práva
a povinnosti máš v různých situacích – od legitimace na
ulici až po zadržení při občanské neposlušnosti. Naše
právničky a naši právníci ti poradí, co za všech okolností
dělat a nedělat. Telefonní číslo na právní tým je +420
910128501.

Jestliže se kdykoli po dobu trvání Klimakempu ocitneš
v situaci, která pro Tebe bude nepříjemná, složitá, nebo
příliš emotivní anebo když si prostě budeš chtít popovídat, neváhej se spojit s kolektivem Emoční první pomoc, který má i svůj stan. Prosím, dbej na své duševní
Prosíme, nepřibližuj se v zájmu vlastní bezpečnos- zdraví a všeobecnou pohodindu. Zážitky z Klimakempu
ti k solární elektrárně a v žádném případě na ni
a občanské neposlušnosti mohou být silné a je potřeba
nesahej – i elektřina ze slunce je při přímém kontaktu je náležitě zpracovat. Zachránit svět můžeme jen tehdy,
smrtelně nebezpečná.
když zvládneme zachránit sami sebe.

PROGRAM KLIMAKEMPU

Na kempu budou vařit kuchyňské kolektivy, které budou servírovat jídlo třikrát denně a ocení, když jim
pomůžeš s vařením nebo výdejem jídla. Doporučený
denní příspěvek na jídlo je 200 korun na osobu.
Klimakemp se skládá z několika programových bloků.
Pokud máš nějaká dietní omezení, zajdi prosím co
V šapitó budeme zahajovat den společným plénem,
nejdříve do infostanu, abychom našli řešení.
na kterém se řeší to nejdůležitější ohledně fungování
Kromě kuchyně vás pohostí také bar, který provozuje klimakempu. Ideální je, abychom na něm byli skoro
brněnská družstevní kavárna Tři ocásci – nabídnou všichni, nebo alespoň vyslanec z každé afinitní skupiny
či kamarádského kolektivu. Ve stejném prostoru budou
Ti dobré (lahvové) pivo, limo i další pochutiny. Nenásledovat přednášky, diskuze a workshopy hlavního
váhej také navštívit stánek s palačinkami, veškerý
výtěžek z nich putuje na pomoc uprchlíkům. A pokud bloku programu. Paralelně se další přednášky, diskuze
a workshopy budou odehrávat v prvním programovém
se chceš trochu zchladit, dej si zmrzlinu, kterou
stanu. Po večeři se bude v šapitó odehrávat kulturní
chladíme sluncem (mražák je poháněn elektřinou
program.
ze slunce). Všechny dobroty, které na Klimakempu
budeme mít připraveny, jsou veganské a od srdíčka.

Kdykoli budeš potřebovat, neváhej využít chill out
stan, který je určen výhradně pro odpočinek a relaxaci. Pomoz nám prosím v jeho blízkém okolí udržet
atmosféru klidu, ticha a pohody.
Součástí kempu je i místo, kde si můžeš zaparkovat

Open space tvoří přímo účastníci Klimakempu. Bude
se odehrávat v druhém programovém stanu. Pokud máš
nápad na program, který by se mohl realizovat, ale napadl Tě až teď nebo těsně před Klimakempem, přijď na
schůzku programové skupiny (každý den během oběda)
a poradíme se, kam ho zařadit.

V rámci Školy občanské neposlušnosti se budou
konat akční tréninky a právní workshopy. Sraz k akčním
tréninkům je před infostanem, právní workhopy se
budou konat v právním stanu. Navštívení obou více
než doporčujeme před účastí na přímé akci občanské
neposlušnosti.
Mimo to se v okolí klimakempu odehrají další akce jako
lezecký workshop, výroba blokovacích pomůcek nebo
tréninky samba bandu. Pokud to není určeno jinak, sraz
k těmto aktivitám je před infotentem. Kromě toho se
můžeš těšit na hudbu, slam či jiné vykutálenosti večer
v šapitó.

všechno, co společně chceme podnikat. Po Klimakempu ji zase čeká psaní závěrečných zpráv, vyúčtování
a tak podobně. Vždy mezi sebou ráda uvítá nové tváře, ať už s praktickými zkušenostmi s fundraisingem
a účetnictvím či bez nich.
Za podporu Letní školy klimatické spravedlnosti
děkujeme Nadaci Rosy Luxemburgové. Za dlouhodobou podporu činnosti Limitů a hnutí za klimatickou
spravedlnost u nás děkujeme také Guerilla Foundation a společnostem Patagonia a LUSH. Především je
pak na místě poděkovat několika stovkám dárců, kteří
nám umožňují nejen organizovat další akce, jako je
tato, ale i podporovat lidi, kteří kvůli akcím občanské
neposlušnosti čelí represi ze strany uhelného průmyslu a státu.

Program se bude simultánně tlumočit do angličtiny.
Chceš-li pomoci s tlumočením, můžeš navštívit
workshop simultánního tlumočení v neděli v 11:00, nebo Pokud chcete finanční skupinu kontaktovat, zeptat
se přijít přihlásit na programovou schůzku okolo oběda. se na něco, co se týká peněz, nebo nabídnout svou
pomoc, neváhejte se na někoho z finanční skupiny
Součástí programu je starost o samotné fungování
obrátit osobně: lidé z ní se vám pravděpodobně předkempu. Kemp pro Tebe nevytváří malá skupina osob,
staví během některého z plén a budou vás informovat
ale podílíme se na něm všichni. Nemáme zde žádné
o stavu kempových financí.
vedoucí ani techniky, a proto je na každém, aby se zapojil do chodu kempu. Bez Tvojí pomoci nebude kemp
fungovat. Informovat se o možnostech, jak se zapojit,
Ani letos se Klimakemp neobejde bez příspěvků svých
můžeš v infostanu nebo na ranních plénech v 9 hodin
účastníků – především na zajištění vynikajícího jídla,
v šapitó.
které nám česko-německý dobrovolnický kolektiv
připravuje. Žádáme vás proto o příspěvek plus mínus
200 korun na den. Jde o doporučení, nikoli fixní
„vstupné“ - nedostatek peněz nesmí nikomu zabránit
účastnit se Klimakempu.
Věci na kemp sice dovezla skupina osob, ale celý kemp
nemá vedoucí a je na každém z nás, abychom se
o kemp starali. Každý se na jeho chodu může podílet
Jednorázovým příspěvkem či ještě lépe pravidelným
podle svých možností. Máš chvilku času a chceš s něčím pomoci? Nebo máš nápad, jak infrastrukturu kempu darem můžete činnost Limitů podpořit také online.
Stačí jít na www.limityjsmemy.cz/daruj
vylepšit? Přijď do infotentu nebo na ranní plénum
v 9 hod. v šapitó.

Účastnický příspěvek

LOGISTIKA KEMPU

Podpořte Limity

Nejvíce oceníme pomoc s doplňováním vody, doplňováním hygienických potřeb, vynášením odpadů (i těch
lidských – na to máme speciální školení, přijď si to vyzkoušet, neboť bez záchodů není kemp!) a nebo můžeš
pomáhat v kuchyni .

Odkud se berou peníze
na Klimpkemp?
Tak jako v minulých letech i letos se o zajištění prostředků na Klimakemp starala dobrovolnická finanční
skupina limitů. Ta ve spolupráci s ostatními pracovními skupinami vytvářela rozpočet, oslovovala nadace
s žádostmi o příspěvek, organizovala crowdfunding a
jako divá sháněla peníze, abychom jich měli dostatek na

OBČANSKÁ NEPOSLUŠNOST
Občanská neposlušnost je běžný a rozšířený způsob, jak se postavit nějaké nespravedlivé či neobhajitelné
praxi. Skrze nenásilné porušení platných pravidel takto dáváme najevo, že jsme ochotni vystavit sami sebe důsledkům porušení zákona, abychom upozornili na velmi vážný problém, který politická moc a legislativa nebere
v potaz.
Je obecně uznávanou skutečností, že lidé způsobují změny klimatu a že je zcela nezbytné v nejbližší době zásadně omezit emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv. Stejně tak je nepopiratelné, že změny klimatu
zasahují a poškozují miliony lidí, především pak těch, kteří k nim nejméně přispěli. Těžba a spalování fosilních
paliv stejně tak ničí českou krajinu a poškozuje zdraví tisíců lidí. Čeští i světoví politici ale namísto toho, aby
situaci řešili, opakují prázdné sliby a přitom umetají cestu další těžbě a spalování uhlí a ropy, povolují další rozšiřování dolů, prodávají staré elektrárny uhlobaronům. Pařížská klimatická konference sice odsouhlasila vznosný
cíl omezit oteplování pod 1,5 stupně celsia, nezdá se ale, že by se jej reálně někdo odpovědně snažil naplnit.
Postavit se uhelné infrastruktuře mírumilovně do cesty možná znamená dopustit se přestupku, ale ve stávající
politické situaci to je naprosto legitimní, ba nezbytné. Znamená to navázat na dlouhou tradici občanské neposlušnosti, jež klade naše osobní svědomí nad formální zákonnost - tak jak to bylo v případě Charty 77
či předrevolučních severočeských demonstracích za čistý vzduch.

JAKÝ JE VZTAH MEZI KEMPEM A AKCEMI OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI

Klimakemp je místem, který má dát svým účastníkům
prostor k sebeorganizaci, síťování a autonomnímu
občanskému jednání. Účastníky a účastnice kempu ovšem důrazně vybízíme, aby se při odvážných
a kreativních nenásilných akcích bezpodmínečně
drželi schváleného akčního konsensu. Ten vznikal
nehierarchicky, diskutováním mezi samotnými členy
a členkami hnutí a vymezuje podmínky, za kterých
jsou oni sami ochotni podobné aktivity vykonávat. Ten,
kdo akční konsensus poruší, nemůže počítat s naší
podporou ve svém počínání ani jeho důsledcích.

CO KDYŽ NECHCI BÝT OBČANSKY NEPOSLUŠNÝ/Á

V rámci Klimakempu se uskuteční také legální demonstrace. Prostor pro vyjádření určitě dostanou všichni.

CO KDYŽ JSEM SE OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI
JEŠTĚ NIKDY NEÚČASTNIL/A

Chceme, aby se také v České republice co nejvíce lidí
zapojovalo do akcí občanské neposlušnosti. V průběhu kempu je na programu několik tréninků, jež by měly
účastníky pro případné akce tohoto typu připravit.
Každý by měl mít příležitost získat od zkušených
účastníků a účastnic znalosti, jež jsou k podobným
aktivitám zapotřebí.

CO JE AFINITNÍ SKUPINA A MUSÍM JI MÍT?

Z hlediska sebeorganizace je nejlepší, pokud se legálních demonstrací i akcí nenásilné občanské neposlušnosti účastníte ve skupinách čtyř až deseti lidí. Těm se
říká afinitní skupina. V rámci ní si lidé důvěřují, starají
se o sebe, společně se konsensuálně rozhodují

a jednají. Hlavní je, aby měli stejný cíl. Afinitní skupina může se sadou svých rozhodnutí vysílat delegáty
do hromadného pléna, které pak konsensuálně rozhoduje o kolektivním postupu. Nemáte - li svou afinitní skupinu, na kempu budete mít dost pří ležitostí na
to jednu dohromady dát a fungování v ní si nacvičit.
Určitě se zúčastněte speed datingu pro nalezení
afinitní skupiny, který je na programu ve středu, ve
čtvrtek i v pátek. Nebojte se oslovit někoho přímo na
kempu, aby vám s nehierarchickým se beorganizováním poradil. Právě jeho praktické používání je jedním
z cílů Klimakempu.

JAK SE V PŘÍPADĚ OBČANSKÉ NEPOSLUŠNOSTI
CHOVAT.

Žádáme všechny, kteří by se chtěli akcí občanské
neposlušnosti účastnit, aby se drželi vyhlášeného
akčního konsensu a aby především striktně dodržovali princip nenásilí. Dále se vždy starejte o svou afinitní skupinu, a to primárně o jednoho z jejích členů,
se kterým jste ve dvojici jako tzv. buddies. Výrazně
doporučujeme absolvovat akční trénink a konzultovat
právní záležitost i na právním workshopu.

CO KDYŽ SE MI NA KEMPU NEBO AKCI NĚCO
STANE?

Emoční první pomoc / Emotional first aid
Na letošním Klimakempu bude fungovat vyškolená
skupina emoční první pomoci. Skupina poskytuje
všem lidem bez rozdílu podle genderu, orientace, náboženství či národnosti bezpečný prostor a možnost
v empatickém a léčivém rozhovoru zpracovávat těžká témata a zraňující zkušenosti. Skupina zachovává
bez výjimky mlčenlivost a anonymitu. Pokud je chceš
kontaktovat, volej +420 735 512 950.
Skupina se prezentuje tímto textem:
„Limity prožívání
Něco si myslet a umět se za to postavit je věc, ke
který se většina lidí nikdy neodhodlá.
Často se totiž stane, že za to člověk dostane přes
prsty, nehledě na to, jak legitimní jeho jednání je. Ať
už dostat přes prsty znamená ocitnout se v situaci,
kdy nás někdo ponižuje, ať to znamená, že nás
někdo fyzicky napadá, nebo třeba že nám vyhrožuje
následnou represí, je jasný, že si z těhle bojů odná-

šíme šrámy.
Někdy jsou ty šrámy vidět a pro okolí je potom snadný rozpoznat, že se nám stalo něco nepříjemnýho.
Někdy vidět nejsou, ale bolí nás úplně stejně. Ikdyž
je často těžký mluvit o svých zraněních, může to být
cesta, jak je nechat zahojit. Jako když dáte zlomenou
ruku do sádry, i duše někdy potřebuje oporu zvenčí.
Rádi bychom tuhle sádru na duši poskytli všem, kdo
ji budou potřebovat. Sádru ve formě naslouchání,klidu a bezpečí. A stejně tak budeme rádi, když týhle
nabídky budeš chtít využít. Protože všichni se někdy
cítíme slabý, a je to tak v pohodě.“
K dispozici je také zdravotnický tým, který podá
pomocnou ruku v případě potřeby. Najdeš je ve zdravotním stanu, nebo jim zavolej, číslo najdeš v jejich
stanu a v infostanu.

PRÁVNÍ POMOC

Telefonický kontakt na právní pomoc je +420
910128501. Další informace najdeš v právním manuálu, na právních workshopech nebo v právním stanu.

AKČNÍ KONSENSUS

PRO PŘÍPADNÉ NENÁSILNÉ AKCE OBČANSKÉ NEPSLUŠNOSTI 2019
Rok 2018 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Odborníci se shodují,
že se naše planeta rychle otepluje a pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 1,5
stupně Celsia, musíme v příštích jedenácti letech radikálním způsobem omezit emise skleníkových
plynů a nechat až osmdesát procent všech známých zásob fosilních paliv pod zemí. Fosilní firmy je ale
plánují vytěžit a spálit.
Vzhledem k naléhavosti klimatické krize a dlouhodobé neochotě politiků tento problém řešit jsme se opět rozhodli vzít věci do vlastních rukou. V době konání klimatického kempu se chystáme provést akty nenásilné občanské neposlušnosti proti jedné z fosilních infrastruktur v okolí kempu. Skrze naši přítomnost v blízkosti i uvnitř
dolu, elektrárny či jiné technické infrastruktury, donutíme provozovatele zastavit jejich běžnou činnost. Sami se
na chvíli staneme limity těžby a spalování uhlí, které jsou největší příčinou změn klimatu
a jejich dramatických dopadů.
Podoba akce, kterou jsme zvolili, je veřejně ohlášený akt občanské neposlušnosti nasměrovaný proti jedné
z místních fosilních infrastruktur. Kdokoli se ho může zúčastnit, a to bez ohledu na předchozí zkušenost s
podobnými protesty. Zapojíme se do legálních demonstrací nebo do odvážnějších nenásilných akcí občanské
neposlušnosti. Na akci se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních
skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Eskalace
nebudou vyprovokovány z naší strany, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí.
Blokovat a obsazovat budeme vlastními těly či pomocí blokovacích pomůcek určených pro kladení pasivního
odporu, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Projdeme kolem policejních řad či
bariér, budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií či ochrankou dolu vyvolanému z naší
strany. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace.
Naše akce není cílena proti pracovníkům fosilního průmyslu ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí
a pracovníků bude naší nejvyšší prioritou. Akci se pokusíme udělat co nejvíce kreativní a přístupnou každému.
Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch akce, navzájem se budeme podporovat. Pokud někdo vědomě a úmyslně poruší tento akční konsensus, nemůže si nárokovat právo na pomoc ostatních
v případě právních, finačních i jiných důsledků akce.
Jsme limity fosilního průmyslu. Limity jsme my!

A DÁL? PIŠME BUDOUCNOST SPOLEČNĚ!
Díky, že jsi dočetla až sem.
V posledním roce můžeme už i v České republice sledovat projevy klimatické krize tady a teď. Stále více lidí tak
vnímá vážnost problému a snaží se být součástí řešení.
Z klimatické krize se stává i v českém veřejném prostoru téma a klimatické hnutí se i u nás stává reálnou silou.
To ale není samo sebou. Je to zásluha všech, kteří se do různých aktivit za ukončení spalování fosilních paliv
a spravedlivých přechod na obnovitelné zdroje energie v poslední době zapojují.
Jsme rádi, že jsi se k nim na Klimakempu 2019 rozhodla přidat i Ty. Ani letošním Klimakempem ale nic nekončí.
Jen bude-li nás dost a budeme-li na tom dlouhodobě pracovat, můžeme postupně časem získat ve společnosti
sílu větší, než má fosilní průmysl – a právě času už nám mnoho nezbývá. Dobrá zpráva je, že proto jsou tu
sociální hnutí – aby pomáhala lidem společně takovou sílu získat.
Budeme nadšení, pokud se proto rozhodneš v aktivitách pokračovat i během následujícího roku – ať už přímo
v rámci kolektivu Limitů, nebo jiných klimatických iniciativ. Doufáme, že se zapojíš také do podzimních aktivit
během globální klimatické stávky od 20. do 27. září.
Změna klimatu je největší výzva, jaké dnes jako lidstvo čelíme. Jen společně jim můžeme překonat.
Pár tipů, co můžeš udělat:

Zapoj se do pracovních skupin hnutí Limity jsme my

Dlouhodobě máme pracovní skupiny: mobilizace, komunikace, právo, finance, logistika, pohodinda, bezpečí,
strategie a zapojování lidí. Chceš se přidat? Neváhej vyplnit formulář nebo nám napsat na webu.

Přijeď na plénum

Plénum se koná přibližně jednou za měsíc a půl na různých místech České republiky. Podívej se na náš Facebook a přijeď tam, kde se plénum bude konat nejdříve. Jestli nemáš Facebook, přihlaš se na našem webu k
odběru newsletteru.

Založ místní skupinu

V Brně a v Praze jsou pravidelné schůzky místních skupin. Více informací o jejich konání najdeš na Facebooku.
Místní skupinu můžeš založit kdekoli – pomoct ti k tomu může také náš manuál pro místní skupiny! Hodně
členů a členek máme také v severních Čechách, v Ostravě, Olomouci, Jihlavě a v dalších městech. Můžeme tě
s nimi spojit nebo ti poradit, jak něco podniknout tam, kde dosud s nikým nespolupracujeme.

Buď online

Sleduj nás na Facebooku, Instagramu i Twitteru a sdílej naše příspěvky. Nezapomeň se přidat na Facebooku
do skupiny Protizměnám klimatu, za klimatickou spravedlnost! Neunikne ti tam žádná novinka nebo důležitá
akce. V obraze tě udrží také náš newsletter, k jeho odběru se přihlaš na webu.

Organizuj

Ukaž ostatním, jak je téma změn klimatu důležité. Uspořádej přednášku, promítání nebo třeba diskuzi. Chceš
pomoct hnutí Limity jsme my? Budeme rádi, když tvoje akce bude benefiční.

Zařiď si trvalý příkaz a přispívej nám

Klimakemp i další činnost hnutí stojí hodně peněz. Posílej nám aspoň stovku měsíčně a pomoz nám v boji proti
změnám klimatu. Trvalý příkaz si můžeš v mžiku nastavit na našem darujme.cz.

a
a stovkám individuálních dárcú,
děkujeme!
Důležité kontakty:
infostan +420 735 050 287
právní pomoc : +420 910128501
Emoční první pomoc +420 735 512 950
Fb.com/limityjsmemy
twitter.com/limityjsmemy
instagram.com/limityjsmemy
ahoj@limityjsmemy.cz
limityjsmemy.cz
www.limityjsmemy.cz/daruj

