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Zwiększenie odnawialnej i czystej energii w Illinois
W czerwcu ubiegłego roku obchodziliśmy piątą rocznicę wydania przełomowej encykliki papieża
Franciszka na temat środowiska naturalnego Laudato Si’. Z radością pragniemy zwrócić uwagę na
pewne aspekty zmieniających się przepisów dotyczące czystej energii, które tej wiosny mają być
przedmiotem debaty w legislaturze stanu Illinois.
W przepisach najprawdopodobniej zostaną zawarte elementy wcześniej wprowadzonej ustawy o
czystych miejscach pracy oraz zasady odnośnie do czystej i odnawialnej gospodarki ogłoszone tego
lata przez gubernatora J.B. Pritzkera. Normy wyznaczone przez gubernatora w centrum uwagi
stawiają kwestie zwiększania odpowiedzialności i przejrzystości usług komunalnych, tworzenia
nowych miejsc pracy w obszarze czystej energii, ograniczania szkodliwych emisji i utrzymania
niskich kosztów energii dla klientów indywidualnych i użytkowników przemysłowych.
Te nowe normy prawne wykorzystają sukces, jaki odniosła ustawa Future Energy Jobs Act (FEJA) z
2016 r., której celem było zwiększenie inwestycji stanu w odnawialne źródła energii, takie jak słońce
i wiatr, oraz promowanie wydajności energii elektrycznej. FEJA zaapelowała również o dostęp do
czystej energii i miejsca pracy związane z tą branżą, a także o stworzenie programu Illinois Solar for
All dla społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Ustawa FEJA przynosi owoce, czego dowodem jest fakt, że uczestnicy programów efektywnej
energii energetycznej Illinois otrzymują obecnie niższe rachunki za usługi komunalne.1 Wzrosło
użycie energii słonecznej i energii uzyskiwanej z wiatru oraz zwiększyła się liczba miejsc pracy
związanych z ich produkcją. Stan Illinois od 2018 roku utworzył ponad 123 000 miejsc pracy w
obszarze czystej energii - w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby miejsc
pracy o 4%.2
Jak stwierdza Papież Franciszek w Laudato Si ’ „Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla
wszystkich” (23). To właśnie w trosce o to wspólne dobro przedstawiamy poniższe rozważania.
Dotyczą one oczekiwanych ustaw prawnych - narzędzi, które naszym zdaniem, mogą pomóc Illinois
dotrzeć do zwiększonej odnawialnej i czystej energii, czemu towarzyszyć będzie znaczna redukcja
zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla i eliminacja innych nękających nas problemów związanych
ze środowiskiem naturalnym w naszym wspólnym domu - Ziemi.
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Pragniemy zauważyć, że wszelkie wysiłki na rzecz zwiększenia czystej energii i powstrzymania zmian
klimatycznych powinny przejść test papierka lakmusowego dla nowych norm. Jest nim odpowiedź
na pytanie, czy szanują życie i godność osoby ludzkiej oraz czy biorą pod uwagę swój wpływ na
zmarginalizowane populacje, takie jak ubodzy i bezbronni? Papież Franciszek podkreśla wagę tych
wartości, gdy stwierdza w Laudato Si ':
„Wiemy, że technologia oparta na spalaniu silnie zanieczyszczających paliw kopalnych,
zwłaszcza węgla, ale także ropy naftowej, a w mniejszym stopniu gazu, powinna być
stopniowo zastępowana” (165).
„Dlatego pilne i konieczne stało się prowadzenie takiej polityki, aby w
nadchodzących latach emisja dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających
została diametralnie zmniejszona na przykład przez paliwa kopalne i rozwój
odnawialnego źródła energii” (26).
Rozwój Illinois Solar dla wszystkich
Apelujemy do Zgromadzenia Ogólnego o rozszerzenie i zwiększenie finansowania programu Illinois
Solar for All. Inicjatywa ta oferuje środki umożliwiające ubogim społecznościom i organizacjom
non-profit – takim jak Kościół katolicki – zainstalowanie paneli słonecznych na budynkach.
Należy jednak zauważyć, że dotychczasowy udział w tym programie organizacji non-profit i
organizacji religijnych był niski z powodu braku funduszy. Jako stan wspólnie moglibyśmy lepiej
wcielać w życie mądrość Laudato Si ’, poprzez zwiększenie funduszy na ten kluczowy program.
Rozwój programów zwiększających efektywność energetyczną gazu
Celem wszelkiego prawodawstwa dotyczącego czystej energii powinno być powtórzenie sukcesu,
jakiego doświadczyły społeczności o niskich dochodach oraz organizacje non-profit – takie jak
parafie katolickie – kiedy korzystały z programów zwiększających efektywność energetyczną gazu.
Jednak fundusze wspierające te programy są niewystarczające, stąd nowe przepisy powinny
zwiększyć środki na efektywność gazu i rozszerzyć do nich dostęp. Dzięki temu możliwe będzie
przejście na ekologiczne gazowe piece grzewcze i takie same bojlery wodne.
Podkreślamy jednak, że jakikolwiek wzrost w zakresie odnawialnej lub czystej energii nie powinien
być finansowany przez producentów lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które
obciążałyby kosztami rodziny lub organizacje non-profit w ubogich społecznościach.
Reinwestycja we wspólnoty
Pamiętamy, że Papież Franciszek w Laudato Si' przypomina o koncepcji „ekologii integralnej”, w
której nic na Ziemi nie istnieje w izolacji:
„Dziś analiza problemów środowiskowych jest nierozerwalnie związana z analizą
sytuacji człowieka, rodziny, pracy, kontekstu urbanistycznego oraz relacji każdej osoby z
samą sobą, co nie pozostaje bez wpływu na pewien sposób kontaktu z innymi i ze
środowiskiem” (141).
„Nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje
jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają

zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i
jednocześnie zatroszczyć się o naturę” (139).
Ponieważ polityka publiczna w coraz większym stopniu zmierza w kierunku odnawialnych źródeł
energii, należy wziąć pod uwagę to połączenie, a zwłaszcza wszelkie negatywne skutki dla
społeczności, w których znajdują się elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, kopalnie węgla lub
elektrownie jądrowe. Nowa propozycja dotycząca czystej energii powinna wezwać do ponownego
inwestowania w te społeczności w formie programów szkolenia siły roboczej, zachęty do tworzenia
nowych przedsiębiorstw oraz rewitalizacji terenów pozbawionych paliw kopalnych. Nie można
również zapominać o naszych braciach i siostrach na obszarach wiejskich i rolniczych.
Zwiększanie możliwości zatrudnienia w przemyśle czystej energii
Nowe prawodawstwo najprawdopodobniej określi szczegółowe wymagania dotyczące zwiększania i
rozszerzania dostępu do miejsc pracy w tej nowej branży. Chociaż nie zajmujemy stanowiska w
sprawie tych wymagań, uznajemy szacunek dla pracy i zachęcamy do tworzenia nowych miejsc pracy
zatrudnienia, zwłaszcza dla pracowników należących do marginalizowanych społeczności.
Na zakończenie zachęcamy Zgromadzenie Ogólne Illinois do opracowania przepisów dotyczących
odnawialnych i wydajnych źródeł energii w atmosferze wzajemnego szacunku, z uszanowaniem
ludzkiej godności każdego człowieka i z chęcią pomocy biednym i bezbronnym.
#####
Katolicka Konferencja Stanu Illinois (CCI) została stworzona w 1969 roku, aby być głosem biskupów Illinois i
sześciu diecezji stanu: Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford i Springfield.

