
ZIELONA TRANSFORMACJA

 Czysta, tania i bezpieczna energia

 Cele klimatyczne (neutralność klimatyczna 2050)

 Zrównoważony i inteligentny transport

 Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów

 Eliminacja zanieczyszczeń

 Efektywne energetycznie budownictwo

 Gospodarka obiegu zamkniętego

 Zrównoważone rolnictwo
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ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

 Wiedza o tym, co się dzieje z klimatem, środowiskiem, 
zdrowiem, …

 Prognozy, jakie mogą być konsekwencje w przyszłości

Chcę coś z tym zrobić

 Co mogę zrobić, ja sam(a), bezpośrednio „green skills”

 Co mogę zrobić pośrednio:

 Jak wymusić działania ekologiczne na firmach? 
(ekonomiści?)

 Jak wymusić ekologiczne działania na władzach (lokalnych, 
samorządowych, regionalnych, krajowych)                 
(prawnicy?, wydziały zarządzania?)
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ZADANIA DLA SOCJOLOGII

 Jak się ma świadomość społeczna do wiedzy naukowej?

 Jak skutecznie kształtować świadomość społeczną?

(skutecznie czyli tak, by minimalizować różnicę między 
nauką, a świadomością społeczną)
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ZADANIA DLA HUMANISTÓW

Aspekty etyczne

Odpowiedzialność za nasze otoczenie

Co zostawiamy przyszłym pokoleniom?

Jak relacje człowiek – środowisko wyglądają w różnych 
religiach, doktrynach filozoficznych?

„…rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie 
poddaną…”  Rdz. 1 w. 28

„…wziął tedy Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, aby 
go strzegł…” Rdz. 2 w. 15
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KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI

A INDOKTRYNACJA

 Fakty, naukowa wiedza

 Narzędzia działania

 Kwestie natury etycznej
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TAKSONOMIA ESG

 Environment

 Social responsibility

 Governance
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