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W dobie globalizacji znacznemu rozszerzeniu uleg$ zakres podmiotów za-
anga%owanych w dzia$ania dyplomatyczne, a tak%e katalog problemów 

podejmowanych przez wspó$czesn& dyplomacj!. Nie ulega w&tpliwo"ci, %e nadal 
g$ównym podmiotem dyplomacji pozostaj& pa'stwa, jednak coraz wi!ksz& rol! 
odgrywaj& organizacje mi!dzynarodowe, aktorzy subpa'stwowi (miasta i regio-
ny) i pozapa'stwowi (non-governmental organization, NGO) oraz korporacje 
transnarodowe. Jak zauwa%aj& badacze stosunków mi!dzynarodowych1, klasycz-
na dyplomacja zajmowa$a si! tzw. wysok& polityk&. Powodem odej"cia od niej 
by$o zako'czenie zimnej wojny, a przede wszystkim przyczyni$ si! do tego proces 
globalizacji – st&d zainteresowanie si! problemami „niskiej polityki”, w tym m.in. 
kwestiami klimatu. W drugiej po$owie XX w., wraz z organizacj& szeregu mi!-
dzynarodowych konferencji po"wi!conych problemom degradacji "rodowiska, 
pojawi$o si! poj!cie dyplomacji klimatycznej, czasem równie% okre"lanej jako 
„zielona dyplomacja”.

Powstanie dyplomacji klimatycznej wi&%e si! z trwaj&cym od wielu lat tren-
dem popieraj&cym trosk! o stan przyrody i "rodowiska naturalnego oraz ochron! 
wspó$czesnych ekosystemów, zagro%onych przez negatywn& dzia$alno"# cz$owie-
ka2. Dyplomacja na rzecz klimatu ewoluowa$a na przestrzeni lat pod wzgl!dem 
zasi!gu i z$o%ono"ci. Uwzgl!dnianie kwestii zmian klimatycznych w szeroko 
rozumianej polityce zagranicznej i dyplomacji nast&pi$o wskutek zwi!kszenia 
zainteresowania wdra%aniem i zarz&dzaniem ryzykiem klimatycznym na skal! 
"wiatow&. W efekcie wzros$a tak%e liczba wspólnych sojuszy pomi!dzy pa'stwa-
mi i innymi podmiotami stosunków mi!dzynarodowych. Zainicjowane zosta$y 
równie% dyskusje na temat konsekwencji zmian klimatu i mo%liwych dzia$a'3.

W polskiej literaturze trudno znale(# precyzyjn& definicj! terminu „dyplo-
macja klimatyczna”, st&d w niniejszym rozdziale zaprezentowano kilka prób 

1 B. Surmacz, Tendencje ewolucji wspó!czesnej dyplomacji, w: Poziomy analizy stosun-
ków mi"dzynarodowych, red. E. Hali%ak, M. Pietra", Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, 
s. 233–253.

2 Por. J. Purdy, The Politics of Nature: Climate Change, Environmental Law, and Democra-
cy, “The Yale Law Journal” 2010, No. 119(6), s. 1122 i n.

3 A. Hristova, D. Chankova, Climate Diplomacy – A Growing Foreign Policy Challenge, 
“Juridical Tribune/Tribuna Juridica” 2020, No. 10(2), s. 194.
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rozpatrzenia poj!cia przez zagranicznych badaczy. Anna Hristova i Dobrinka 
Chankova okre"laj& dyplomacj! klimatyczn& jako dzia$alno"#, mechanizm, ale 
równie% "rodek reagowania, którego cel stanowi stworzenie w niedalekiej przy-
sz$o"ci mi!dzynarodowego systemu ochrony klimatu i zapewnienie jego efek-
tywnego funkcjonowania4. Diarmuid Torney i Maia K. Davis Cross zauwa%aj& 
natomiast, %e dyplomacja klimatyczna jest szczególnym rodzajem dyplomacji 
"rodowiskowej. Jej wyodr!bnienie nast&pi$o ze wzgl!du na bardzo du%& uwag!, 
jak& zmiany klimatyczne przyci&gaj& na ca$ym "wiecie w porównaniu z innymi 
kwestiami "rodowiskowymi5.

Warto zwróci# równie% uwag! na efekty kilkunastoletniej wspó$pracy organi-
zacji Adelphi i jej partnerów z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
Niemiec (szerzej zob. ramka Niemcy a dyplomacja klimatyczna). Podmioty pro-
wadz& wspólnie platform! internetow& climate-diplomacy.org, która stanowi 
(ród$o wiedzy i bie%&cych informacji dotycz&cych dyplomacji klimatycznej na 
"wiecie. Na stronie organizacji mo%na znale(# definicj! dyplomacji klimatycznej 
rozumianej jako wykorzystywanie narz!dzi dyplomatycznych w celu wspierania 
utworzenia i efektywnego funkcjonowania mi!dzynarodowego systemu przeciw-
dzia$ania zmianom klimatu oraz $agodzenia negatywnych skutków tych zmian. 
Silna sie# partnerów, w tym przedstawicieli spo$ecze'stwa obywatelskiego i sek-
tora prywatnego, okazuje si! niezb!dna do wype$nienia tak zarysowanego celu. 
Mi!dzynarodowa dyplomacja na rzecz "rodowiska i klimatu, dwustronna wspó$-
praca w tym zakresie, a tak%e polityka ochrony "rodowiska mog& promowa# 
dialog i budowanie zaufania, przyczyniaj&c si! tym samym do stabilnej sytuacji 
w kraju, regionie i na "wiecie6.

4 Ibidem, s. 195.
5 D. Torney, M.K.)Davis Cross, Environmental and Climate Diplomacy: Building Coali-

tions through Persuasion, w: European Union External Environmental Policy. Rules, Regula-
tion and Governance Beyond Borders, eds. C. Adelle, K. Biedenkopf, D. Torney, Palgrave Mac-
millan, Cham 2017, s. 39–58.

6 What Is Climate Diplomacy?, Climate Diplomacy, https://climate-diplomacy.org/
what-climate-diplomacy [dost!p: 1.02.2022].

Niemcy a dyplomacja klimatyczna

Walka ze zmianami klimatycznymi (niem. der Klimawandel), zanieczyszczeniem "rodowiska natural-
nego, ale tak#e ochron$ bioró#norodno"ci, jest jednym z najwa#niejszych filarów polityki Federalnej 
Republiki Niemiec od lat 90. XX w. Mo#na uzna%, #e Niemcy s$ liderem w Unii Europejskiej pod wzgl&-
dem dzia!alno"ci na rzecz ochrony "rodowiska, a dyplomacja klimatyczna stanowi centralny punkt ich 
polityki zagranicznej. W tym kontek"cie u#ywa si& w Niemczech dwóch poj&%. W$ski termin „dyploma-
cja klimatyczna” (niem. die Klimadiplomatie) g!ównie odnosi si& do dzia!a' podejmowanych w ramach 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Szerszym, u#ywanym do za-
prezentowania dzia!a' podejmowanych na arenie mi&dzynarodowej, jest „zagraniczna polityka klima-
tyczna” (niem. die Klimaaußenpolitik). Poj&cie to rozumie si& jako w!$czenie kwestii klimatycznych do 
dzia!a' podejmowanych w ramach prowadzonej polityki zagranicznej* co ma przyczyni% si& do tego, 
#e polityka na rzecz klimatu powinna sta% si& sta!ym tematem debat mi&dzynarodowych**.
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Niemieccy politycy podkre"laj$ znaczenie tego rodzaju dyplomacji jako „katalizatora polityki za-
granicznej”***. Wed!ug raportu Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN z grudnia 2019 r. 
podstaw$ niemieckiej dyplomacji klimatycznej jest wspomniane ju# w podr&czniku Porozumienie Pa-
ryskie z roku 2015 r. (zob. rozdzia! 2. Dokumenty zrównowa!onego rozwoju). Dyplomacj& klimatyczn$ 
postrzega si& równie# jako "rodek do osi$gni&cia celów bardziej globalnych, a mianowicie Agendy 
2030 ONZ. Kwestie klimatyczne pozostaj$ nieod!$cznie zwi$zane z zapewnieniem bezpiecze'stwa, co 
potwierdza m.in. przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Heiko Maasa, który zwróci! szczególn$ 
uwag& na to, #e zmiany klimatu zagra#aj$ bezpo"rednio pokojowi i bezpiecze'stwu na "wiecie, a tak#e 
powoduj$ ogromne straty dla gospodarek****. W ONZ od 2018 r. z inicjatywy Niemiec powsta!a tzw. 
grupa zrzeszaj$ca ponad 50 pa'stw nazwana „Klimat a bezpiecze'stwo”.

Pandemia COVID-19 nie wp!yn&!a zasadniczo na stanowisko Niemiec w stosunku do zmian kli-
matu, co podkre"li!a by!a kanclerz Angela Merkel na forum Petersburskiego Dialogu Klimatycznego 
w Berlinie 28 kwietnia 2020 r.***** Zadeklarowa!a zdecydowane poparcie dla dzia!a' Europejskiego 
Zielonego (adu, jak równie# wskaza!a na potrzeb& rozwijania wspó!pracy mi&dzynarodowej w tym 
zakresie, przeznaczaj$c 4 mld EUR na mi&dzynarodow$ walk& ze zmianami klimatycznymi. Przed forum 
w niemieckiej prasie pojawi! si& równie# wspólny apel 60 du#ych niemieckich przedsi&biorstw, takich 
jak Bayer, Puma czy Telekom, o to, #eby odbudowa gospodarki po pandemii odbywa!a si& bez szkody 
dla klimatu******. Tak#e w programie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2020 r.) zrów-
nowa#ony rozwój sta! si& jednym z sze"ciu zada' wyznaczonych do realizacji. Niemcy zatem aspiruj$ 
do roli niekwestionowanego "wiatowego lidera w tej dziedzinie i jak wskazuj$ obserwatorzy, chodzi 
tutaj nie tylko o dobro ogólne ludzko"ci, lecz równie# o korzy"ci gospodarcze, takie jak eksport tech-
nologii w zakresie ochrony "rodowiska*******.

Wag& i znaczenie dyplomacji klimatycznej dla Niemiec potwierdza powo!anie szefowej organi-
zacji Greenpeace, Jennifer Morgan, na pe!nomocniczk& niemieckiego rz$du ds. klimatu. Wydaje si&, 
#e Minister Spraw Zagranicznych Annalena Baerbock z Partii Zielonych postawi!a w tym wypadku 
na rozeznanie i kontakty Morgan, która ju# w 2007 r. doradza!a rz$dowi Niemiec w czasach wa#nego 
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej albo podczas szczytu G7 w Heiligendamm, gdzie sprawy 
ochrony klimatu stanowi!y g!ówny temat. Morgan by!a te# wspó!autork$ pojawiaj$cego si& regularnie 
raportu Rady Klimatycznej ONZ********.

    * L. Li, Soft Power for Solar Power: Germany’s New Climate Foreign Policy, Germanwatch, 
02.2016, s. 8, https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/14552.pdf [dost&p: 
18.07.2020].
   ** Ressortbericht des Auswärtigen Amts zur Vorlage im Staatssekretärsausschuss für Nach-
haltigkeit, Auswärtiges Amt, 03.2013, s. 3–4, https://www.bundesregierung.de/resource/
blob/975274/429966/727d4a93be0ca657e196ce7d71d033e9/2013-04-11-bericht-aa-nachhaltig-
keit-leitmotiv-der-aussenpolitik-data.pdf?download=1 [dost&p: 18.07.2020].
   *** Federal Foreign Office Climate Diplomacy Report, Auswärtiges Amt, 12.2019, s. 3, https://
www.auswaertiges-amt.de/blob/2296210/3371d7d8f8b282036ff0db19af1db021/200124-klimabe-
richt-dl-data.pdf [dost&p: 18.07.2020].
  **** Statement von Außenminister Heiko Maas in der Offenen Debatte des Sicherheitsrats der Ve-
reinten Nationen “Addressing the Impacts of Climate-related Disasters on International Peace and Secu-
rity”, Auswärtiges Amt, 25.01.2019, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-klima-
uno/2182050 [dost&p: 18.07.2020].
  ***** Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen des XI. Petersberger Klimadialogs am 28. April 
2020 (Videokonferenz), Die Bundeskanzlerin, https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/
rede-von-bundeskanzlerin-merkel-im-rahmen-des-xi-petersberger-klimadialogs-am-28-april-2020-
videokonferenz--1748018 [dost&p: 18.07.2020].
 ****** Viele Firmen fordern ehrgeizige Klimapolitik, N-TV, 26.04.2020, https://www.n-tv.de/wirtschaft/
Viele-Firmen-fordern-ehrgeizige-Klimapolitik-article21741294.html [dost&p: 18.07.2020].
 ******* R. Bajczuk, Niemcy na szczycie klimatycznym: walka o globalne porozumienie i w"asne inte-
resy, O"rodek Studiów Wschodnich, 2.12.2015, https://www.osw.waw.pl/en/node/23888 [dost&p: 
18.07.2020].
******** Szefowa Greenpeace przechodzi do niemieckiego MSZ, Deutche Welle, 9.02.2022, https://www.
dw.com/pl/szefowa-greenpeace-przechodzi-do-niemieckiego-msz/a-60719185 [dost&p: 9.02.2022].
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Wielowymiarowy charakter dyplomacji klimatycznej jest spowodowany po-
dejmowaniem dzia$a' zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, 
jak i mi!dzynarodowym. Charakteryzuje si! ró%norodno"ci&, gdy% przedmiot 
tej%e dyplomacji mo%e si! ró%ni# w zale%no"ci od po$o%enia geograficznego, 

Ochrona !rodowiska w Danii

Farma wiatrowa w Danii

)ród!o: Middelgrunden Wind Farm 2009-07-01 Edit Filtered, Wikimedia Commons, 1.07.2009, https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Middelgrunden_wind_farm_2009-07-01_edit_filtered.jpg [dost&p: 9.02.2022].

Dania to pa'stwo, które z sukcesem realizuje dyplomacj& klimatyczn$ – znajduje si& w czo!ówce 
pa'stw, które znaczn$ cz&"% funduszy przeznaczaj$ na cele "rodowiskowe. W roku 1985 du'scy po-
litycy ostatecznie zdecydowali si& zrezygnowa% z wszelkich form energii j$drowej, zwi&kszyli jedno-
cze"nie rz$dowe dotacje na turbiny wiatrowe. Uwa#a si& za pewne, #e Du'czycy osi$gn$ wyznaczony, 
przez zdecydowan$ wi&kszo"% w parlamencie, cel zak!adaj$cy 100%, neutraln$ dla klimatu produkcj& 
energii do 2028 r. Co ciekawe, 15 wrze"nia 2019 r. po raz pierwszy w historii elektrownie wiatrowe 
w Danii pokry!y zapotrzebowanie kraju na pr$d. Silny wiatr wiej$cy znad Morza Pó!nocnego spowodo-
wa!, #e farmy wiatrowe wyprodukowa!y 100% energii, jakiej potrzebowa!y wszystkie przedsi&biorstwa 
i gospodarstwa domowe w Danii. W sumie du'ska produkcja pr$du wynios!a 130% zapotrzebowania 
krajowego. Nadwy#k& sprzedano za granic&.

Rz$d Danii og!osi! tak#e, #e przeznaczy 1,25 mld DDK (168 mln EUR) na #ywno"% pochodzenia 
ro"linnego. Jest to cz&"% porozumienia klimatycznego skoncentrowanego na redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Jednocze"nie stanowi to najwi&ksz$ inwestycj& w badania i rozwój #ywno"ci ro"linnej 
w historii Unii Europejskiej. Porozumienie dotycz$ce promocji ro"lin i „zielonej konwersji” du'skiego 
rolnictwa zosta!o zaaprobowane przez wszystkie partie w parlamencie*.

* Du#czycy zbuduj$ „wiatrakowe” wyspy, RP Energia, 21.05.2020, https://energia.rp.pl/nowa-energia/art-
17022441-dunczycy-zbuduja-wiatrakowe-wyspy [dost&p: 10.02.2022].
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kr!gu kulturowego czy rozwoju spo-
$eczno-gospodarczego7 (zob. ramka 
Zale#no$ci w prowadzeniu dyplomacji 
klimatycznej). W"ród kwestii porusza-
nych za po"rednictwem dyplomacji 
klimatycznej znajduj& si! m.in. wp$yw 
zmian klimatycznych na gospodark!, 
budowa nowoczesnych, przyjaznych 
"rodowisku miast, uwzgl!dnienie 
kwestii "rodowiskowych przy opraco-
wywaniu strategii zagospodarowania 
przestrzennego, a tak%e ochrona mórz 
i oceanów8. Co wa%ne, w odró%nieniu 
od klasycznego modelu dyplomacji 
tutaj istotn& rol! odgrywaj& eksperci, 
a wi!ksz& uwag! zwraca si! na aspekty 
techniczne, wiedz! z zakresu ekologii 
i biologii, bezpo"redni& partycypacj! 
spo$ecze'stwa oraz poczucie wspól-
nej odpowiedzialno"ci9. Jak zauwa%a 
Ewelina Morawska, zielona dyplomacja mo%e by# równie% traktowana jako forma 
pokojowej dyplomacji, która d&%y do pogodzenia si! cz$owieka z natur&, zgod-
nie z koncepcj& zrównowa%onego rozwoju na rzecz przysz$ych pokole'. Zielona 
dyplomacja realizowana jest na wielu poziomach: w %yciu spo$ecznym i politycz-
nym, w edukacji, filozofii oraz w ramach wspó$pracy mi!dzynarodowej10.

����������������������������������������

Unia Europejska stopniowo, lecz systematycznie rozwija swoj& dyplomacj! w za-
kresie "rodowiska i klimatu. Nie ulega w&tpliwo"ci, %e dyplomacja klimatyczna 
mo%e by# sposobem na zacie"nienie relacji pa'stw s&siedzkich i godzenie intere-
sów gospodarczych pa'stw w duchu ochrony zasobów naturalnych, a przewod-
nictwo w mi!dzynarodowych dzia$aniach na rzecz ochrony klimatu i aspiracje 
do bycia liderem w tej dziedzinie sk$adaj& si! na jeden z filarów wspólnej polityki 
zagranicznej UE. Unia Europejska traktuje zatem dyplomacj! klimatyczn& jako 

    7 Ibidem, s. 195.
    8 P. Villarrubia-Gómez, S.E.)Cornell, J. Fabres, Marine Plastic Pollution as a Planetary 

Boundary Threat – The Drifting Piece in the Sustainability Puzzle, “Marine Policy” 2018, 
No. 96, s. 213.

    9 E. Iftime, Green Diplomacy – A New Type of International Cooperation (II), “Ecoforum” 
2014, Vol. 3, No. 2(5), s. 119.

10 E. Morawska, Zielona dyplomacja jako zewn"trzny wymiar polityki ekologicznej Ka-
zachstanu, „Bezpiecze'stwo. Teoria i Praktyka” 2018, nr 1, s. 149.

Bogate pa"stwa kompensuj# swoje 
„grzechy klimatyczne”

W Rwandzie instalowane s$ przyjazne dla "ro-
dowiska piece, 90 tys. z nich ju# dzia!a w wio-
skach; plan zak!ada budow& kolejnych 40 tys. 
nowych pieców rocznie. Maj$ one pozytyw-
ny wp!yw ró#nego rodzaju: wycinka lasów 
w regionie spowodowana spalaniem drewna 
w tradycyjnych kominkach zosta!a znacznie 
ograniczona, zanieczyszczenie powietrza w cha-
tach zmniejszy!o si&, a co roku unika si& emisji 
ok. 270 tys. t gazów cieplarnianych. Piec kosz-
tuje ok. 100 EUR za sztuk&, pieni$dze pochodz$ 
z Niemiec – m.in. od firm i osób prywatnych, 
które chc$ w ten sposób „wynagrodzi%” swoje 
„klimatyczne grzechy”, jak np. nieekologiczne 
podró#e lotnicze*.

* COP26: Jak bogate kraje kompensuj$ w"asne 
grzechy klimatyczne, Deutsche Welle, 31.10.2021, 
https://www.dw.com/pl/cop26-jak-bogate-kra-
je-kompensuj%C4%85-w%C5%82asne-grzechy-
-klimatyczne/a-59675841 [dost&p: 13.01.2022].
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swoisty softpower, pokazuj&c si! jako obszar, który oferuje alternatywny model 
%ycia, ograniczaj&c konsumpcj! czy dbaj&c o niskoemisyjny transport publiczny. 
Unia Europejska swoj& dyplomacj! klimatyczn& definiuje jako „prace na forach 
wielostronnych i na szczeblu dwustronnym, s$u%&ce propagowaniu ambitnych 
globalnych celów i dzia$a' klimatycznych na rzecz ogólno"wiatowej transforma-
cji z my"l& o neutralno"ci klimatycznej”11.

Troska o "rodowisko i klimat to priorytety Unii Europejskiej, która ma am-
bicje komunikowania swoim obywatelom, ale równie% spo$eczno"ciom spoza 
UE, %e ograniczenie emisji nie musi spowalnia# wzrostu gospodarczego, ale 
poprzez wspieranie innowacyjno"ci w sektorze czystych technologii mo%na 
stawia# na rozwój. Dzia$ania te motywowane s& zapewnieniem bezpiecze'stwa 

11 Cele klimatyczne a polityka zewn"trzna UE, Rada Europejska, https://www.consilium.
europa.eu/pl/policies/climate-change/climate-external-policy/ [dost!p: 24.03.2022].

Zale$no!ci w prowadzeniu dyplomacji klimatycznej
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)ród!o: opracowanie w!asne na podstawie: B. Udovic, M. Pongrac, The Development, (Non) Institutionalisation, and 
(Lost) Opportunities of Slovenian Environmental Diplomacy in the Last 25 Years, “Croatian International Relations Review” 
2016, No. 22(76), s. 35.

Jak pokazano na rysunku w niniejszej ramce, realizacja dyplomacji na rzecz klimatu odbywa si& na 
dwóch p!aszczyznach: s$ to dzia!ania na szczeblu mi&dzynarodowym oraz wspó!praca spo!ecze'stwa 
obywatelskiego, "rodowisk akademickich i decydentów. Wykres pokazuje, #e istnieje wiele czynników 
i aktorów, którzy wp!ywaj$ na rozwój tej formy dyplomacji. Ponadto na kszta!towanie dyplomacji na 
rzecz klimatu maj$ wp!yw liczne procesy zachodz$ce w obr&bie poziomu pa'stwowego i mi&dzyna-
rodowego. Z wykresu zatem wynika, #e na dyplomacj& klimatyczn$ sk!adaj$ si& wszystkie dzia!ania re-
alizowane w koordynacji pomi&dzy "rodowiskiem akademickim, spo!ecze'stwem obywatelskim i rz$-
dem, które prowadz$ do wypracowania stanowisk w zakresie ochrony "rodowiska. S$ one nast&pnie 
prezentowane i wspierane w negocjacjach mi&dzynarodowych. Wszystkie trzy strony maj$ znaczenie 
w formu!owaniu decyzji, które powinny by% podejmowane na arenie mi&dzynarodowej; jednak tylko 
wybory decydentów politycznych pozostaj$ wi$#$ce, podczas gdy pozosta!e dwie strony odgrywaj$ 
rol& konsultacyjn$.
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energetycznego, ale te% zmniejszeniem emisji zanieczyszcze', co skutkuje np. ob-
ni%eniem kosztów opieki zdrowotnej12.

Wa%nym wydarzeniem w ramach dyplomacji klimatycznej UE by$o og$oszenie 
Europejskiego Zielonego !adu (European Green Deal) we wrze"niu 2019 r. tu% 
po wyborze nowej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Program 
zak$ada intensyfikacj! dzia$a' UE na rzecz ochrony klimatu poprzez przyj!cie 
rozwi&za' legislacyjnych i wdra%aj&cych je "rodków, w tym wielkich nak$adów 
finansowych. Dzi!ki nim Europa do 2050 r. ma sta# si! kontynentem neutral-
nym dla klimatu. Neutralno"# klimatyczna nie jest jednak wy$&cznym za$o%eniem 
Europejskiego Zielonego *adu. Cel polityczny stanowi& utrzymanie i wzmoc-
nienie przez UE jej globalnego przywództwa w walce o powstrzymanie zmian 
klimatu. G$ówne za$o%enia programu to:
• dostarczanie czystej i bezpiecznej energii,
• wdra%anie gospodarki o obiegu zamkni!tym,
• wznoszenie budynków o ni%szym zapotrzebowaniu na energi!,
• przyspieszenie przej"cia na zrównowa%on& i inteligentn& mobilno"#,
• ochronienie i odbudowanie ekosystemów oraz bioró%norodno"ci,
• przystosowanie si! do zmiany klimatu,
• chronienie zdrowia.

Rysunek 18.1. Schemat Europejskiego Zielonego %adu

)ród!o: Komunikat Komisji. Europejski Zielony %ad, Komisja Europejska, 11.12.2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=DE [dost&p: 12.01.2022].

12 L. Czechowska, Unijna dyplomacja wobec zmian klimatu, Uniwersytet Miko$aja Koper-
nika, Toru' 2017, http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4426 [dost!p: 12.01.2022].
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Unia Europejska w ramach dyplo-
macji klimatycznej ma do odegrania 
znacz&c& rol!, ale to oznacza wska-
zanie zarówno obszarów prioryteto-
wych, jak te% szans i zagro%e' w tym 
zakresie. Co wi!cej, powinna si! tak%e 
skupi# na konsekwencjach, jakie zmia-
ny klimatu maj& dla pokoju i stabilno-
"ci (zob. rozdzia$ 5. Zmiany klimatycz-
ne). Zmiany klimatyczne przyczyniaj& 
si! bowiem do intensyfikacji zagro%e' 
i zaostrzenia ju% istniej&cych konflik-
tów, do których nale%& np. migracje. 
Naukowcy przewiduj&, %e w miar! 
ocieplania si! globu liczba osób ubie-
gaj&cych si! o azyl w Europie b!dzie 
ros$a. Ocieplenie w granicach 2,6–
4,8°C równa si! 660 tys. dodatkowych 
osób rocznie szukaj&cych schronienia 
w Europie do 2100 r. To pokazuje, jak 
wa%ne s& kwestie klimatu w unijnej 
polityce, które wymagaj& nie tylko 

tworzenia nowych dokumentów, ale i realnego dzia$ania instytucji UE i pa'stw 
cz$onkowskich.

Dyplomacja klimatyczna napotyka na wiele wyzwa'. Po pierwsze, sam pro-
blem zmian klimatycznych jest nagl&cy, poniewa% niektóre zmiany musz& zosta# 
powstrzymane odpowiednio wcze"nie, zanim ich skutki stan& si! nieodwracalne. 
Kolejne wyzwanie to konieczno"# wspó$pracy mi!dzy pa'stwami i organizacjami 
mi!dzynarodowymi. Ta wspó$praca mo%e by# utrudniona przez fakt, %e porusza-
ne kwestie ekologiczne mog& dotyczy# interesu narodowego danego pa'stwa lub 
stanowi# fundament polityki wewn!trznej. Zielona dyplomacja mo%e by# reali-
zowana nie tylko na poziomie mi!dzyrz&dowym, ale równie% przez organizacje 
pozarz&dowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne13. Trzeci& kwesti& jest wp$yw 
dzia$a' wprowadzonych w celu ochrony klimatu na sytuacj! wewn!trzn& w pa'-
stwach, np. zwi!kszone op$aty za pr&d czy podwy%ki cen w sklepach14. W obr!-
bie dyplomacji klimatycznej spotykaj& si! zatem interesy zarówno globalne, jak 
i narodowe.

13 S. Ioan, Green Diplomacy – The Chance to Mitigate the Effects of the Economic Crisis 
in the Context of Sustainable Development, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2013, 
Vol. 81, s. 225.

14 A. Hristova, D. Chankova, op. cit., s. 197.

Film Czy czeka nas koniec? (Before the 
Flood), re!. Fisher Stevens, USA 2016

Film Czy czeka nas koniec? stanowi zapis podró#y 
Leonardo Di Caprio, który odwiedzi! pó!nocne 
tereny, lasy równikowe, pa'stwa bogate i bied-
ne w celu zbadania skali problemu zwi$zanego 
z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu. 
Przybli#ono przyk!ad Kanady, gdzie spó!ka wy-
dobywaj$ca rop& emituje ogromne ilo"ci gazów 
cieplarnianych i niszczy miejscowy ekosystem. 
Dokumentali"ci postanowili pokaza% równie# 
Sumatr&, w której producenci oleju palmowego 
wypalaj$ las tropikalny. Bohater przeprowadzi! 
rozmowy ze "wiatowymi liderami (m.in. z Ba-
rackiem Obam$) czy wspó!czesnymi przedsi&-
biorcami i wizjonerami (Elon Musk). W filmie 
wyst&puj$ go"cie specjalni: papie# Franciszek, 
John Kerry czy Philip Levine – burmistrz Miami 
Beach. Ukazano w sugestywny sposób powo-
dzie, katastrofy, po#ary czy migracje. Sam Di 
Caprio lata! helikopterem ponad lasami, gdzie 
w miejscu drzew wida% tylko dziury pe!ne b!ota 
zmieszanego z rop$. Podsumowanie filmu sta-
nowi fina!owe przemówienie DiCaprio na forum 
ONZ – swoiste wezwanie do dzia!ania na rzecz 
wspólnej przysz!o"ci.
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1985 – rezygnacja przez Dani! z wszelkich form energii j&drowej, przy jednoczesnym 
zwi!kszeniu rz&dowej dotacji na turbiny wiatrowe.

2015 – Porozumienie Paryskie, pierwsze w historii uniwersalne, prawnie wi&%&ce poro-
zumienie w dziedzinie klimatu, w którym okre"lono ogólno"wiatowy plan dzia$ania, 
maj&cy chroni# przed gro(b& zmiany klimatu dzi!ki ograniczeniu globalnego ocieple-
nia do warto"ci poni%ej 2°C oraz d&%eniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C.

2019 – przedstawienie przez Komisj! Europejsk& Europejskiego Zielonego *adu.
2021 – prezentacja przez Komisj! Europejsk& pakietu wniosków ustawodawczych doty-

cz&cych wprowadzenia zmian transformacyjnych, które s& potrzebne w ca$ej gospo-
darce, spo$ecze'stwie i przemy"le na drodze do osi&gni!cia neutralno"ci klimatycznej 
do 2050 r.
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Dyplomacja klimatyczna – dzia$alno"#, mechanizm, ale równie% "rodek reagowania, 
którego celami s& stworzenie w niedalekiej przysz$o"ci mi!dzynarodowego systemu 
ochrony klimatu i zapewnienie jego efektywnego funkcjonowania.

Europejski Zielony !ad (European Green Deal) – to strategia rozwoju, która ma prze-
kszta$ci# Uni! Europejsk& w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzi& na 
kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji "rodowiska. Wedle ogólnych za$o%e' 
Green Deal Unia Europejska ma sta# si! spo$ecze'stwem neutralnym klimatycznie, 
sprawiedliwym i dostatnim, z nowoczesn&, zasobooszcz!dn&, przyjazn& "rodowisku 
gospodark&.

EU ETS – unijny system handlu uprawnieniami do emisji; jest kluczowym elementem 
polityki UE na rzecz walki ze zmian& klimatu oraz jej podstawowym narz!dziem 
s$u%&cym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób op$acalny. Stanowi 
pierwszy i dotychczas najwi!kszy na "wiecie rynek uprawnie' do emisji CO2.

��������������������

1. Wska% najwi!ksze wyzwania dyplomacji klimatycznej Unii Europejskiej w kontek"cie 
Europejskiego Zielonego *adu.

2. Jak prowadzenie dyplomacji klimatycznej mo%e wp$yn&# na wizerunek pa'stwa na 
arenie mi!dzynarodowej?
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EU Climate Diplomacy: Politics, Law and Negotiations’, eds. S. Minas, V. Ntousas, 
European Union Council Bibliography, 2019, https://www.consilium.europa.eu/pl/
documents-publications/library/library-blog/posts/eu-climate-diplomacy/ [dost!p: 
6.07.2022].
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European Union External Environmental Policy. Rules, Regulation and Governance 
Beyond Borders, eds. C. Adelle, K. Biedenkopf, D. Torney, Palgrave Macmillan, 2017.

GO2’50. Klimat. Spo!ecze%stwo. Gospodarka, nr 1/2020, Pa'stwowy Instytut Badawczy, 
2020, http://climatecake.pl/wp-content/uploads/2020/12/GO2%E2%80%9950.-
Klimat.-Spo%C5%82ecze%C5%84stwo.-Gospodarka..pdf [dost!p: 6.07.2022].
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Jak Szwecja zamienia odpady w z!oto, Fantastyczny "wiat, 25.02.2021, https://www.youtu-
be.com/watch?v=9IbiolbDg_M [dost!p: 6.07.2022].

Film pokazuje, jak Szwedzi z sukcesem zarz&dzaj& gospodark& odpadami. Jest to nie-
w&tpliwie element ich dyplomacji klimatycznej, która mo%e sta# si! wzorem dla innych 
pa'stw. Obecnie w kraju tym mniej ni% 1% odpadów z gospodarstw domowych trafia na 
sk$adowiska, reszt! poddaje si! ró%nym formom recyklingu: materia$owemu, surowco-
wemu lub organicznemu. Warto zwróci# uwag!, %e problemem tym zajmuje si! Szwecja 
od lat 70. XX w., kiedy zacz!$a przechodzi# na odnawialne (ród$a energii i ekologiczne 
ogrzewanie domów. Transformacja ta obj!$a równie% edukacj!, regulacje prawne, ale tak-
%e zmiany mentalno"ci i postaw obywateli.


