
ŘÍKEJTE
PRAVDU

Jsme v háji.
(skoro úplně)
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Jak se můžu stát součástí rebelie?

VYHLASTE STAV KLiMATiCKÉ NOUZE
JE NA ČASE ŘíCT PRAVDU. 
RiSKUJEME, ŽE SE NAŠE CiViLiZACE ZHROUTí. 
A ČAS K NÁPRAVĚ SE NÁM KRÁTí. 
MUSíME SE OKAMŽiTĚ PŘEPNOUT DO KRiZOVÉHO REŽiMU. 

Proto potřebujeme, aby se naše vláda v otázce klimatické krize konečně chopila kormidla. To 
musí začít tím, že vyhlásí stav klimatické nouze. Historie nám ukazuje, že se lidské společnosti 
dokáží v případě ohrožení velmi rychle přizpůsobit. Například při válečném stavu. Hrozba, že 
budou miliardy lidí umírat proto, že se velká část naší planety stane neobyvatelnou, je větší než 
jakákoli válka, které jsme kdy čelili. K proměnám společnosti ale může dojit, jen pokud na ně ti, 
kteří stojí v jejím čele, veřejnost připraví správnou komunikací:

Web: www.rebeliexr.cz / FB: @XRczech

E-mail: ahoj@extinctionrebellion.cz
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JE TŘEBA PŘESTAT SE ZAVÁDĚJíCíMi A NEDŮRAZNÝMi PROHLÁŠENíMi.

TRUBTE NA POPLACH: POPiSUJTE REÁLNÉ OHROŽENí KLiMATiCKOU KRiZí.

VYZÝVEJTE K AKCi: MLUVTE O KRiZOVÉ MOBiLiZACi.

Jestliže o kritické situaci nebudeme mluvit dost důrazně, veřejnost nepochopí nutnost 
změny. Vědci po celém světě svou práci vykonali, teď je řada na politicích, aby se 
zhostili svého úkolu a jejich závěry předložili občanům. A jestli fakta znějí děsivě, pak 
je víc než kdy jindy zapotřebí tu děsivou pravdu říct nahlas.

Vyhlaste klimatickou nouzi a komunikujte o ní všemi dostupnými prostředky. Vysvět-
lujte lidem, že současná situace je ohrožením samotné naší existence. Potřebujeme, aby 
o tom mluvily všechny společenské vrstvy, nejen vědci. Je třeba, aby z toho naši čelní 
představitelé učinili téma nejvyšší důležitosti.

Po zajetých kolejích se z téhle krize nedostaneme. Nevyřeší ji ani politici samotní. Je 
třeba probudit v lidech odvahu a umožnit jim, aby převzali svůj díl práce, protože jinak 
nepřekonáme onen všudypřítomný pocit bezmoci. Čekají nás totiž dalekosáhlé 
a nevyhnutelné změny. Pro začátek by politici mohli zavést občanské shromáždění. 
O jeho vůli se pak vláda bude moci opřít při prosazování rychlých změn.

Vyhledejte si nejbližší přednášku „Míříme k vyhynutí

(a co s tím dělat)“, kde vysvětlujeme současnou situaci

a svou strategii víc do detailu, a pak dorazte na schůzku 

rebelů a rebelek. Nové lidi vždy rádi uvítáme!

Anebo nás můžete podpořit finančně: 9275 9275/2010.


