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Przedmowa
Zycie w zdrowym środowisku – jest czymś, czego życzy sobie większość ludności na całej ziemi.
Dzięki postępowi technicznemu, nowoczesnej nauce, wysokiemu poziomowi wykształcenia i
ogromnemu dobrobytowi społecznemu, stworzono dziś najlepsze warunki dla świata bez
zniszczenia środowiska, bez wyzysku, głodu i bez wojen. Cały sposób produkcji, konsumpcji i
życia jest jednak kształtowany przez kapitalistyczną zasadę zysku. Prowadzi to do bezwzględnej
nadmiernej eksploatacji przyrody i do globalnego niszczenia środowiska. W ten sposób ludzkość
zmierza w kierunku katastrofy ekologicznej, która zagraża istnieniu życia na ziemi. Równowaga
ekologiczna, która rozwijała się przez miliony lat, ulega systematycznemu zniszczeniu.
Ten rozwój zniszczenia nie został jeszcze zahamowany, pomimo wysiłków milionów ludzi na
całym świecie na rzecz ochrony środowiska. Poprzedni ruch ekologiczny w znacznym stopniu
przyczynił się do wzrostu świadomości ekologicznej. Aby jednak zapobiec globalnej katastrofie
ekologicznej, potrzebujemy nowej jakości ruchu na rzecz ochrony środowiska i na rzecz globalnej
przewagi nad głównymi sprawcami tego zniszczenia w centralach konsorcynych, w bankach i
zarządach państwowych. Unia ekologiczna chce wnieść zdecydowany wkład do zrealizowania
tego celu.
Dążymy do ścisłej solidarności pomiędzy ruchami robotniczymi i ekologicznymi. Jednoczymy się
jako organizacja ekologiczna w oparciu o zasady związków zawodowych - lokalnych, na szczeblu
krajowym i międzynarodowym. Idea związku zawodowego oznacza wspólną walkę o życie na
ziemi, o egzystencję ludzką w duchu solidarności. UG jest najszerszym, pozapartyjnym
związkiem zawodowym. Opowiadamy się za społeczną alternatywą, w której urzeczywistnia się
jedność człowieka i natury.

1. Dla zachowania naturalnych podstaw życia
Nie chcemy akceptować niszczenia naszych zasobów naturalnych. Nasze główne cele to:
utrzymanie czystej wody, czystego powietrza i czystych gleb. Potrzebujemy: zdrowej żywności,
miejsc pracy, które chronią środowisko i zdrowie. Ważne są: globalny klimat, który sprzyja życiu
ludzkiemu, ochrona i regeneracja bio-różnorodności, warstwa ozonowa i ekosystemy ziemi. Nie
należy pominąć ważności zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, które są
niezbędne dla zdrowego środowiska. Ważne przy tym są właściwe metody uprawy roli.
Odpowiednia hodowla zwierząt, ochrona krajobrazu i ochrona przyrody, są także konieczne..

2. Ruch pracowników i ruch na rzecz ochrony środowiska potrzebują
środowiskowego związku zawodowego
Dążymy do konstruktywnej współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami i inicjatywami na rzecz
ochrony środowiska oraz ze związkami zawodowymi przemysłu i usług, które zajmują się przede
wszystkim społecznymi i ekonomicznymi interesami pracowników.
Przede wszystkim pracownicy dużych przedsiębiorstw przemysłowych, kopalń i przedsiębiorstw
transportowych na całym świecie są połączeni w sieć dzięki swojej pracy i mają różnorodne

doświadczenia. Mogą one wnieść istotny wkład w walkę z globalną katastrofą ekologiczną, jeśli
staną się świadome siebie w ramach ruchu ekologicznego. Współpraca związku zawodowego ds.
ochrony środowiska z tradycyjnymi związkami zawodowymi odpowiada poglądowi, że dziś
rozwiązanie problemów społecznych jest możliwe tylko w połączeniu z rozwiązaniem problemów
ekologicznych.
Walka o miejsca pracy, o produkcję i warunki pracy, które nie powodują chorób ludzi oraz o
ochronę środowiska naturalnego, musi mieć stałe miejsce w każdym związku zawodowym.
Wspieramy spory pracownicze dotyczące potrzeb społecznych, przyjaznych dla środowiska.
Potrzebujemy zdrowych technologii i metod produkcji. Opowiadamy się za wszechstronnym
prawem do strajku i swobodnej działalności politycznej na zasadach antyfaszystowskich.

3. Dla życia w harmonii z naturą
Z zadowoleniem przyjmujemy, wspieramy i zachęcamy do świadomej zmiany zachowania w
sensie zrównoważonej ochrony środowiska. Ale, podporządkowanie całego społeczeństwa
kapitalistycznej, destrukcyjnej dla środowiska zasady zysku oddziela człowieka od natury.
Problem ten można rozwiązać tylko społecznie, a nie tylko poprzez indywidualną zmianę
zachowania.
Chcemy ludzkiego, sprawiedliwego społeczeństwa bez wyzysku człowieka i natury. Centralną
cechą społeczeństwa uwolnionego od eksploatacji, ucisku i niszczenia środowiska jest światowa
gospodarka recyklingowa, która chroni zasoby, zrównoważoną produkcję opartą o od-nawialne
źródłach energii i o odpowiedzialną konsumpcję.

4. Nie damy sie oszukac
Gigantyczne międzynarodowe korporacje i banki lubią prezentować się jako najwięksi
ekologowie. Robią "greenwashing" z określeniami takimi jak "czysty olej napędowy" lub szerzą
iluzję, że możemy "przystosować się do zmian klimatu". W rzeczywistości jednak sprzeciwiają się
one z koniecznymi działaniami na rzecz ratowania przyrody i ludzkości. Dokonują tego za
pomocą rządów, które nie unikają niczego. Z najmniejszymi ustępstwami próbują one
uniemożliwić zasadniczą zmianę obecnego paradygmatu.
Szczyty klimatyczne ONZ zakończyły się niepowodzeniem. Od czasu porozumienia
klimatycznego z Kioto z 1997 r. światowa emisja CO2 wzrosła o 61% do 2013 r.
Odrzucamy "greenwashing", jak również prawo do zanieczyszczania naszej planety poprzez
handel emisjami.

5. Ochrona środowiska jest nieograniczona: myśl globalnie, działaj
lokalnie, na poziomie krajowym i miedzy-narodowym
Ochrona środowiska jest zadaniem globalnym. Ludzie są w różny sposób dotknięci zniszczeniem
środowiska. Wspieramy jedność ludzi bez względu na ich pochodzenie. Opieramy się na
doświadczeniach różnych ruchów społecznych, uczymy się od siebie nawzajem i dążymy do
wspólnego działania. Widzimy wielki potencjał dla aktywnej ochrony środowiska we współpracy
ruchów robotniczych, kobiecych, młodzieżowych, pokojowych i ekologicznych.
Międzynarodowy ruch kobiecy wzbogaca ruch ekologiczny o kwestię krytyki niszczenia podstaw
życia przez postępujące niszczenie środowiska naturalnego....
Młodzi i starzy razem! Przyszłość ludzkości leży w rękach młodych ludzi - pozyskanie ich do unii
ekologicznej jest dla nas szczególnie ważne.
Organizujemy opór, wzajemną pomoc i solidarność dla ofiar zniszczenia środowiska. Stało się to
już główną przyczyną ruchów lotniczych.
Opowiadamy się za tym, żeby przestępcy zajmujący się zniszczeniem środowiska zostali
powołani do odpowiedzialności prawnej, by stanęli przed sądem i ponieśli odpowiednią karę.

Unia Ochrony Środowiska systematycznie rozwija stosunki międzynarodowe w celu koordynacji
globalnego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Aby to urzeczywistnić, podpierany będzie rozwój
partnerstwa na wszystkich kontynentach. Każdy pojedynczy opór jest częścią całego ruchu.

6. Kto chce zmienić świat, potrzebuje orientacji o globalnych poglądach
Promujemy i wymagamy edukacji, krytycznych badań i szkoleń we wszystkich kwestiach
środowiskowych i społecznych zgodnie z celami unii ochrony środowiska i sprzeciwiamy się
manipulowaniu opinią publiczną przez media.
Wspieramy i organizujemy działalność kulturalną i rekreacyjną w celu wzmacniania świadomości
ekologicznej, solidarności, zaufania do naszej zbiorowej siły i optymizmu na rzecz przyszłości
godnej życia.
Opieramy się na zaawansowanych wynikach badań naukowych, pracujemy w tematycznych
grupach znawców i grupach roboczych. Poza tym publikujemy literaturę fachową.

7. Wspólnie zorganizowani mamy moc działania
Jesteśmy kreatywnie wojowniczy, otwarci na świat i niezależni finansowo.
Demokracja i humanizm są podstawami naszej organizacji. Zaufanie i poważanie są podstawą
naszej pracy. Wszyscy ludzie, mający świadomość swojej naturalności, mogą - na swój sposób wnieść wkład w wspólną pracę na rzecz naturalnego środowiska człowieka. Wspieramy i
praktykujemy kulturę solidarności i twórczego konfliktu.
Wspieramy i organizujemy demonstracje, strajki i różne formy oporu w celu wprowadzenia
niezbędnych zmian w sensie UG. Żadna osoba, działająca na rzecz ochrony środowiska, nie może
pozostać sama. Okazujemy solidarność z ludźmi, którzy od-krywają przestępstwa przeciwko
środowisku.
Opowiadamy się za równym związkiem ludzi o odmiennych poglądach politycznych i
ideologicznych na podstawie wspólnej walki o nasze cele na rzecz przyrody. Faszyści*, rasiści* i
fanatycy religijni* nie mają miejsca w związku zawodowym na rzecz ochrony środowiska.
Naszą pracę finansujemy poprzez składki członkowskie i darowizny.

Środowiskowego związku zawodowego walczy o następujące główne cele:
1. Przyjazne dla życia w naturze metody produkcji i pracy! Potrzebujemy miejsc pracy, praw
socjalnych, oraz ochrony zdrowia i środowiska!
2. drastyczne natychmiastowe działania na rzecz ochrony środowiska!
Emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych musi zostać radykalnie zredukowana!
Szybkie i całkowite przekształcenie dostaw energii w energię od-nawialną!
Stop Fracking - Zakaz frackowania na całym świecie!
Zatrzymaj metodę wydobycie węgla brunatnego!
Zakaz produkcji substancji chemicznych, które uszkadzają warstwę ozonową!
Ekspansja lokalnego i dalekobieżnego transportu kolejowego, zwiększone przesunięcie ruchu
towarowego na kolej!
Za bezpłatne korzystanie z transportu publicznego!
Najszybsza możliwa przemiana na system transportowy, który nie wykorzystuje paliw kopalnych!
3. Dla gospodarki recyklingowej zamiast dla produkcji jednorazowej - unikanie produkcji śmieci i
zakaz spalania śmieci!
Dla zakładu pilotażowego do krio-recyklingu dla pełnego recyklingu tworzyw sztucznych, złomu
elektronicznego i opon samochodowych!

Przeciwko: nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych i przeciwko niszczycielskim metodom
wydobycia!
Przeciwko podziemnemu składowaniu odpadów toksycznych!
4. Powstrzymanie niszczącego wycinania lasów i lasów deszczowych!
Leśnictwo powinno być odpowiednie dla danego gatunku!
5. Zaprzestać dalszemu zatruwaniu oceanów, wrzucania śmieci do oceanów i powstrzymać
przełowienie oceanów!
Zwiększona ochrona przed zatruciem wody pitnej! Czysta woda jest prawem człowieka!
6. przyjazne dla klimatu i środowiska ekologiczne metody uprawy ziemi, zdrowa żywność,
skuteczna walka z głodem i ubóstwem!
Nigdy więcej spekulacji żywnością i artykułami rolnymi!
Ochrona przyrody i ochrona różnorodności biologicznej, odpowiednia dla danego gatunku
hodowla zwierząt i aktywna ochrona zwierząt!
Zakaz fabrycznego rolnictwa!
Zakaz manipulacji genetycznych w produkcji żywności!
7. Natychmiastowa likwidacja wszystkich obiektów jądrowych na całym świecie na koszt
operatorów! Zakaz i niszczenie wszelkiej broni jądrowej, biologicznej i chemicznej!
8. Prawo do strajku, prawo do oporu i do obywatelskiego nieposłuszeństwa!
9. Usunięcie szkód w środowisku na koszt zanieczyszczających!
10. Przeciwstawienie się wszelkim umowom o wolnym handlu, które podważają normy: ochrony
środowiska, pracy i konsumpcji, oraz prawa socjalne i demokratyczne – Owe prawa powinny być
rozwijane!
11. Walka o przyjazne dla środowiska i przystępne cenowo podstawowe zaopatrzenie w czystą
wodę, zdrową żywność, energię odnawialną i transport publiczny. Przypominamy o zdrowiu,
edukacji i mieszkalnictwie. Koszty powinni przejąć zyskujący zer zniszczenia środowiska ,
ekonomiści.
12. Pomoc solidarnościowa dla ofiar zniszczenia środowiska i uznanie degradacji środowiska za
powód do azylu!
13. Rozszerzenie i wspieranie niezależnych badań nad środowiskiem, edukacji ekologicznej i
medycyny środowiskowej!

