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Ważne daty 

20 lutego   Opublikowanie Briefu / Otwarcie konkursu 
10 maja   Termin zgłoszeń 
20 maja    Online Jury
25 czerwca   Live Jury
16 września  Otwarcie międzynarodowej wystawy: 
   Międzynarodowy Dzień Ochrony 
   Warstwy Ozonowej



Informacje ogólne

W tym roku „Dzień dla jutra” to 16 września, Mię-
dzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. 
Tym wydarzeniem świętujemy podpisanie przeło-
mowego Protokołu Montrealskiego, które miało 
miejsce 16 września 1987 roku.

Kiedy naukowcy w latach 70. odkryli, że substan-
cje chemiczne używane w typowych produk-
tach gospodarstwa domowego przyczyniają się 
do zubożenia warstwy ozonowej, świat rozpoczął 
działania aby zapobiec dalszym szkodom. Każdy 
kraj, od Afganistanu po Zimbabwe, podpisał trak-
tat zakazujący produkcji chemikaliów niszczących 
warstwę ozonową. Dzięki podpisaniu tego trakta-
tu (Protokół Montrealski), przewiduje się, że do 
2050 roku warstwa ozonowa powróci do normal-
nego poziomu.  

Poza rozwiązaniem problemu dziury w warstwie 
ozonowej, tym co dał nam Protokół Montrealski 
była nadzieja: spotkaliśmy się jako mieszkań-
cy jednej planety, po to by skutecznie walczyć 
z globalnym ociepleniem — czy możemy zrobić 
to ponownie, aby zapobiec dalszym szkodom 
teraz, gdy 97% naukowców zgadza się, że zmiany 
klimatyczne stały się rzeczywistością?

Musimy to zrobić. Już teraz odczuwamy wpływ 
zmieniających się warunków pogodowych, pod-
noszenie się poziomu mórz i ekstremalne zja-
wiska pogodowe. Według NASA rok 2016 był 
najgorętszym rokiem. Drugi najgorętszy? 2017. 
Trzeci? 2015. Co napędza zmiany klimatu? Emisje 
gazów cieplarnianych wytwarzane przez działal-
ność człowieka, które są na najwyższym poziomie 
w historii ludzkości. My jednak nie robimy nic, 
aby temu zapobiec.  

Raport Global Carbon Project przedstawiony 
na szczycie klimatycznym ONZ w 2017 roku prze-
widywał, że emisje z paliw kopalnych i zastoso-
wań przemysłowych wzrosną o 2% w 2017 roku. , 
a w 2018 odnotujemy ich dalszy wzrost. W ubie-
głym roku stężenie dwutlenku węgla przekroczy-
ło 410 cząsteczek na milion i jest to najwyższy 
poziom od milionów lat.  

Źródła do wszystkich faktów na które się powo-
łujemy oraz więcej informacji znajduje się tutaj: 
https://climate.nasa.gov

Dowody są niezaprzeczalne: zmiana klimatu jest 
dziełem człowieka, zatem naszym obowiązkiem 
jest ją powstrzymać. 

Aby to osiągnąć, musimy podążać za ideami 
Protokołu Montrealskiego i wzywać rządy, rady, 
społeczności, organizacje pozarządowe, naukow-
ców, przedsiębiorstwa, związki i osoby prywatne 
do zjednoczenia się dla „planety dla jutra”. 

Barack Obama: „Jesteśmy pierwszym pokole-
niem, które odczuwa skutki zmian klimatycznych 
i ostatnim pokoleniem, które może coś z tym 
zrobić” (“We are the first generation to feel the 
effect of climate change, and the last generation 
who can do something about it”)

Planeta dla jutra 
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Porozumienie paryskie 

http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-
-agreement

Porozumienie paryskie z 2015 roku wzywa 
do podjęcia wspólnych działań mających na celu 
utrzymanie wzrostu średniej temperatury 
na świecie niższego niż 2 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej.
Jednak globalne ocieplenie przyspiesza w takim 
tempie, że to już nie wystarczy. Aby zagwaranto-
wać „planetę dla jutra” musimy ograniczyć ocie-
plenie do 1,5 °C lub poniżej tej wartości.

Jeśli mamy to zrobić, konieczne jest by cały świat 
zobowiązał się do osiągnięcia tego celu. Chociaż 
jest to niezwykle pozytywne działanie, dwie prze-
szkody stoją na drodze do dalszego postępu.

Po pierwsze, w przeciwieństwie do Protokołu 
Montrealskiego, nadal nie wszystkie kraje podpi-
sały Porozumienie paryskie. Kraje, które podpisa-
ły Porozumienie paryskie można znaleźć tutaj: 
 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.
php

Po drugie, w przeciwieństwie do Protokołu Mon-
trealskiego, ustalone na szczeblu krajowym obo-
wiązki określone w Porozumieniu paryskim nie 
są prawnie wiążące, nie ma żadnych kar za nie-
osiąganie celów. Jak pokazało działanie USA, 
możliwe jest nawet wycofanie się z porozumienia 
bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Choć był to cios dla Porozumienia paryskiego, 
reakcja na wycofanie się USA daje nam także 
nadzieję. Reszta świata zgodziła się honorować 
porozumienie, z USA lub bez, a niektóre amery-
kańskie stany, przedsiębiorstwa i ludzie wykazali 
determinację w przestrzeganiu porozumienia 
i zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowi-
sko.  

Ostatni przykład to The Kigali Amendment, po-
prawki z 2016 roku zaaprobowane przez wszyst-
kie strony Protokołu Montrealskiego. Ta prawnie 
wiążąca poprawka dotyczy zaprzestania stoso-
wania fluorowanych gazów cieplarnianych (HFC), 
wprowadzonych jako substytuty czynników 
chłodniczych niszczących warstwę ozonową, któ-
re zostały zakazane przez Protokół Montrealski. 
HFC stosowane w klimatyzatorach i czynnikach 
chłodniczych, mogą mieć od 1000 do 9000 razy 
silniejszy wpływ na ocieplenie środowiska niż 
CO2. Dlatego pozbycie się HFC zapobiegnie 
do 0,5 °C ocieplenia do końca wieku, co jest zna-
czącym osiągnięciem. 

Protokół Montrealski i The Kigali Amendment 
ilustrują poziom międzynarodowej współpracy 
i zdecydowanych działań niezbędnych, jeśli chce-
my przetrwać wyzwania związane ze zmianami 
klimatu. 
Każda osoba i instytucja na Ziemi może coś 
zrobić, po to abyśmy mogli cieszyć się „planetą 
dla jutra” — dlatego chcemy, abyś zachęcał ich 
wszystkich do działania. 
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Brief 

Emmanuel Macron: 
„Sprawmy, by nasza planeta znów była wspaniała”  
(“Make our planet great again”)

Globalne ocieplenie można rozwiązać na dwóch 
poziomach: instytucjonalnym i indywidualnym. 
Dlatego w tym roku nie mamy jednego, ale dwa 
briefy. 
Możesz stworzyć plakaty dla obu briefów, ale 
w sumie nie więcej niż trzy plakaty.

1) Paris je t’aime

Rządy są odpowiedzialne za ludzi, których repre-
zentują. Zaprojektuj plakat informujący twój rząd, 
że jedynym sposobem jaki umożliwia istnienie 
„planety dla jutra”, jest to, że każdy kraj na świecie 
będzie stanowczo, w sposób prawnie wiążący, 
zobowiązywał się do przestrzegania Porozumie-
nia paryskiego.

Możesz zaprojektować plakat odpowiedni dla 
swojego kraju lub społeczności (we własnym 
języku), lub dla społeczności międzynarodowej 
(w języku angielskim lub francuskim).
  
Przesłanie: 
Przyłącz się do Porozumienia paryskiego już 
teraz!

2) Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable 
Development Goals, SDGs) 

O dziwo, środowisko naturalne nigdy nie jest 
wyraźnie wspomniane w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka. Jednak w Celach Zrównowa-
żonego Rozwoju (SDGs), które zostały zainicjo-
wane przez Narody Zjednoczone w 2015 roku 
pilne działania dotyczące globalnego ocieplenia 
przejawia się w tym, że z 17 omawianych celów 
13 odnosi się bezpośrednio do zmian klimatu, 
a 1 skupia się na pilnych działaniach w kierunku 
zmian klimatu.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/su-
stainable-development-goals/

Wszyscy, od instytucji po jednostki, mogą dążyć 
do osiągnięcia tych celów. Ponieważ siłą Poster 
for Tomorrow jest wspólne działanie zapraszamy 
do wybrania jednego z celów zrównoważonego 
rozwoju i zaprojektowania plakatu, aby: 
1) zwiększyć świadomość Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju (Sustainable Development Goals, 
SDGs).
2) pokazać, w jaki sposób ludzie lub instytucje 
mogą pomóc w osiągnięciu Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju i przyczynić się do tego, by „plane-
ta dla jutra” mogła istnieć.

Możesz zaprojektować plakat odpowiedni dla 
swojego kraju lub społeczności (we własnym 
języku), lub społeczności międzynarodowej (w ję-
zyku angielskim lub francuskim).

Przesłanie: Osiągnięcie Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (SDGs) jest niezbędne dla jutrzejszej 
planety — w ten sposób możesz przyczynić się do 
osiągnięcia jednego z celów SDGs.
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