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OCHRONA ŚRODOWISKA W NOWEJ USTAWIE MEDIALNEJ
KOALICJA KLIMATYCZNA APELUJE O UZUPEŁNIENIE PROJEKTU
Szanowni Państwo,
ekolodzy, artyści i dziennikarze podpisani pod niniejszym listem zwracają się do Państwa z
apelem o uzupełnienie projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
o obowiązek promowania ochrony środowiska, które powinno być jednym z fundamentalnych
zadań wypełnianych przez nadawców publicznych w ramach przypisanej im misji publicznej.
Postulujemy, aby art. 3 projektu tej ustawy rozwinąć o dodatkowy punkt w brzmieniu
„upowszechnianie problematyki ochrony środowiska oraz kształtowanie proekologicznych
postaw w społeczeństwie”.
Obowiązek promowania ochrony środowiska przez Rzeczpospolitą Polską wynika z zapisów
art. 5 Konstytucji RP. Jednocześnie warto zaznaczyć, że lata 2005-2014 zostały ogłoszone
przez UNESCO Dekadą Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W tym okresie głównym
celem powinna być integracja zasad, wartości i praktyki wokół zrównoważonego rozwoju we
wszystkich aspektach edukacji i oświaty oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
W Polsce świadomość ekologiczna jest niepokojąco niska. Badania wskazują natomiast na
istnienie ścisłej zależności między stanem wiedzy społeczeństwa a sposobem przedstawiania
problemów ekologicznych w mediach. Z tego też względu środki masowego przekazu zostały
zobowiązane do kształtowania pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska
oraz popularyzowania zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach (na mocy ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, art. 78, tekst jednolity z 27.04.2001, z późniejszymi zmianami oraz
Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do Zrównoważonego Rozwoju”, pkt
2.10). Zadania te powinny realizować szczególnie media publiczne jako instytucja zaufania
publicznego.
Dlatego też wpisanie promowania ochrony środowiska do zadań mediów publicznych jest
naszym zdaniem bezwzględnie konieczne. Przyczyni się bowiem do budowania za
pośrednictwem mediów świadomego ekologicznie społeczeństwa, kształtowania jego wartości i
przekonań, stworzenia proekologicznych wzorców zachowań, a także do zwiększenia
aktywności pozwalającej na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.
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Wpisanie do ustawy tego punktu zbliżyłoby nas także do stworzenia w mediach publicznych
pasma ekologicznego. Postulujemy bowiem wprowadzenie do ramówek nowych projektów i
programów o tematyce ekologicznej oraz zapewnienie ich emisji w czasie największej
oglądalności i słuchalności mediów publicznych.
Wierzymy, że są Państwo, jako przedstawiciele społeczeństwa polskiego w szczególny sposób
odpowiedzialni za politykę informacyjną Polski, jednym z naszych najważniejszych
sprzymierzeńców w budzeniu świadomości Polaków na rzecz zielonej przyszłości naszej
planety. Dlatego też mamy nadzieję, że odniosą się Państwo z życzliwością do tego apelu.

Członkami Koalicji Klimatycznej są: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro,
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona
Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Greenpeace Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub
Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski,
Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski
Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny
Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze.
Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez
człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Apel zainicjowali uczestnicy spotkania pod nazwą „ART-EKO” (Artyści na Rzecz Klimatu i
Ziemi), które odbyło się 26 listopada 2008 roku w siedzibie ZASP w Warszawie: Duśka
Markowska-Resich, Jan J. Greber (Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST”), Tomasz
Grochoczyński (Oddział Warszawski ZASP), Dariusz Dolczewski (Fundacja Społeczeństwa
Obywatelskiego), Jacek Bożek (Klub Gaja).
Apel poparła także Koalicja Polska Wolna od GMO.
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