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Czy jesteśmy gotowi
na prawdziwą przemianę
w duchu solidarnego rozwoju?
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Gdańsk jest wyjątkowym miejscem do dyskusji o znaczeniu słowa „solidarność” i wzbogacania go w nowe treści. Gdańsk i gdańszczanie nieraz udowodnili, że realne zmiany zaczynają się od ludzi i ich gotowości do osobistej
przemiany. Tak było ponad 20 lat temu, gdy rodziła się wielka Solidarność.
Tak było cztery lat temu, gdy prezydent Paweł Adamowicz podpisywał Kartę
Różnorodności, a swoje prace inaugurował zespół pracujący nad Modelem
na rzecz Równego Traktowania. Tak było i jest w przypadku wielu codziennych, mniej spektakularnych wydarzeń. Nie jest więc przypadkiem, że kongres „Solidarni w rozwoju” obraduje właśnie w Gdańsku.
Gdy myślę o idei, która przyświeca uczestnikom kongresu, przypominają
mi się słowa dr Miki Kashtan, socjolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley: „Prawdziwy dialog jest możliwy wtedy, gdy zaczynając rozmowę, jesteś
gotów, by być przez nią odmienionym. Jeśli nie jestem gotów, by wziąć pod
uwagę nowe dla siebie opcje, na jakiej podstawie oczekuję, że druga osoba się
zmieni?”. Jestem przekonana, że zarówno osoby, które przemówią ze sceny,
jak i te, które będą ich słuchać i być może również zabiorą głos, są gotowe na
to, by dać się odmieć i otworzyć się na nowe, prowadzące do większej solidarności.
Tej solidarności potrzebujemy w wielu sprawach. To może być solidarność
pokoleniowa, w której zapisany jest wzajemny szacunek, czerpanie inspiracji,
wspólne działanie i niesienie pomocy – młodsi starszym, starsi młodszym.
To może być solidarność terytorialna, w której z perspektywy dużego miasta odrzucamy patrzenie na rozwój jedynie przez metropolitalny pryzmat
i zaczynamy dostrzegać cały region, z miasteczkami, wsiami, ich mieszkańcami i tym, co wspólne, co nas łączy w rozwoju. Wychodząc dalej, poza
region, a nawet kraj, zaczynamy dostrzegać potrzebę solidarności kontynentalnej. W przeszłości Europa korzystała bezwzględnie z zamorskich
zasobów. Dzisiaj najwyższa już pora, by nie tylko spłacić dług, ale przede
wszystkim zrozumieć, że łączy nas planeta i jej globalne wyzwania związane przede wszystkim z tragicznymi w skutkach zmianami klimatycznymi.
Przywołując słowa prof. Szymona Malinowskiego, fizyka atmosfery i profesora nauk o Ziemi z Polskiej Akademii Nauk: „Klimat to system podtrzymywania życia. Globalne zmiany klimatu to zmiana wszystkich aspektów życia
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w skali planety. Nasze wyobrażenia o zmianie klimatu i próby jej wyceny
ekonomicznej nie przystają do zmian w rzeczywistości fizycznej, jakie nas
mogą dotknąć”.
Przestańmy liczyć, co się nam opłaca tu i teraz. Bądźmy solidarni, szczodrzy, otwarci na innych i ich odmienność, bo: „Nawet największy wewnętrzny
postęp jest próżny, jeśli nie czyni nas bardziej solidarnymi. A praca nad sobą
może szybko zacząć zalatywać stęchlizną, jeśli nie prowadzi do prawdziwej
szczodrości” (Trzech przyjaciół w poszukiwaniu mądrości, Christophe André,
Alexandre Jollien, Matthieu Ricard).
Zapraszam Państwa do dyskusji opartej o prawdziwy, głęboki dialog na
forum kongresu „Solidarni w rozwoju” i w jego kuluarach. I niech przemiana, która narodzi się w rozmowie, będzie początkiem wielu solidarnych działań.
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Solidarność się opłaca

W czasach erozji wartości niematerialnych i autorytetów niezmiernie ważna
jest dbałość o to, co kojarzy nam się wprost z solidarnością. W Polsce obserwujemy zanik i tak wątłego zaufania społecznego. Badania prof. Janusza Czapińskiego wykazały, że ma ono w naszym społeczeństwie charakter silosowy –
Polacy obdarzają zaufaniem najbliższą rodzinę i przyjaciół. W stosunku do
obcych są nieufni i podejrzliwi. W narastającej atmosferze podziałów społecznych gubimy to, co najważniejsze dla zrównoważonego rozwoju – wspólnotowość i zaufanie.
Gdański Klub Biznesu jest organizacją, która powstała 26 lat temu w czasie
transformacji. Liderzy pomorskiej gospodarki, szefowie największych, wtedy
jeszcze państwowych przedsiębiorstw, założyli stowarzyszenie, aby wspólnie
stawić czoła wyzwaniom nowej gospodarki. Większość z nich dzięki współpracy, wymianie doświadczeń i pomysłów weszła wraz z kierowanymi przez
siebie firmami w nową, przekształconą rzeczywistość z sukcesem.
Solidarność jest fundamentem Gdańskiego Klubu Biznesu. Dziś organizacja liczy 100 członków, którzy reprezentują różne poglądy i światopoglądy,
ale wspólnie działają, spotykają się i podejmują współpracę na wielu polach,
nie tylko biznesowych.
Główną ideą jest rozwój regionu, ostatnio coraz częściej definiowany jako
„zrównoważony rozwój”.
Dowodem na solidarną współpracę jest nie tylko podejmowanie wspólnych działań z zaprzyjaźnionymi organizacjami, ale także z konkurencją.
Już na początku pandemii, w marcu 2020 roku, razem z 16 różnymi organizacjami pracodawców i izbami gospodarczymi powołaliśmy Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców. Naszym głównym celem była pomoc
małym i średnim firmom. To ich egzystencja była najbardziej zagrożona.
Gdański Klub Biznesu wspierał je i solidarnie apelował do władz samorządowych i rządowych o wsparcie dla nich i dogodne rozwiązania legislacyjne.
„Przyzwoitość się opłaca” – mówił prof. Władysław Bartoszewski. Podobnie
opłaca się solidarność. Idea konferencji wartości Open Eyes Economy jest nam
bliska od początku. Angażujemy się w cykl OEE on Tour, a teraz w gdańską,
wielowymiarową odsłonę przedsięwzięcia „Solidarni w rozwoju”. Bo warto.
9

10

dr Barbara
Geniusz
‑Stepnowska
Ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego
Rozwoju, Politechnika Gdańska; Członek Rady
Programowej kongresu Solidarni w Rozwoju:
Gdańsk – Polska – Europa – Świat

Solidarne przywództwo
w XXI wieku

W 2020 roku COVID-19 pokazał nam wszystkim, jak ważna jest rola przywództwa i wzajemna solidarność w czasach kryzysu. Bo to właśnie kryzys pandemiczny wystawił na próbę nie tylko nasze ludzkie wartości, ale
też postawy liderów. Zarówno tych politycznych i społecznych, jak i tych
w biznesie i edukacji.
Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom
w swoim emocjonalnym przemówieniu 9 lipca 2020 roku zakomunikował
całemu światu, że obecnie największym zagrożeniem nie jest wirus ani kryzys pandemiczny. Pandemia COVID-19 – jak mówił – testuje świat, a ludzkość zawodzi z powodu braku globalnego przywództwa oraz globalnej jedności i solidarności. Podkreślał, że nie możemy zwalczyć pandemii w świecie
podzielonym ekonomicznie, politycznie i społecznie. W okresie kryzysu upolitycznienie pandemii jeszcze bardziej ją zaostrzyło.

Solidarność

Definicją tej pisanej małą literą są – za Leszkiem Kołakowskim – wartość
i idea. W Słowniku Języka Polskiego PWN czytamy: „Solidarność to poczucie
współodpowiedzialności w obliczu czyjejś potrzeby lub nieszczęścia, niesienie pomocy i wsparcia, odważne opowiedzenie się po stronie tych, którym
chce się solidarność okazać”.
Solidarność pisana wielką literą stała się naszym, Gdańska, Polski i Europy
symbolem. Nadzieją i ruchem społecznym, przykładem dla całego świata.
Ale – jak pisał Leszek Kołakowski – to już temat dla historyków. Ta pisana
przez duże S zasługiwała na swoją nazwę, bo „jej energia wywodziła się stąd,
że solidarni byli ze sobą ludzie, co ją tworzyli, że ta s małą literą dawała jej moc”.
W cyklu „Solidarni w rozwoju” otwieramy nową kartę historii dla Gdańska,
Polski i Europy. Nie możemy już ulegać syndromowi „wstecznego lusterka”.
Kanadyjski filozof Marshall McLuhan już w latach 70. pisał, że jadąc samochodem ze spojrzeniem utkwionym w lusterku, orientujemy się tylko, gdzie
byliśmy, ale nie wiemy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. „Solidarni w rozwoju” i Open Eyes Economy otwierają nam wszystkim oczy na nową konieczność solidarności dziś i jutro.
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Solidarność ruchów społecznych

Działania nowych ruchów społecznych na rzecz praw obywatelskich mają
miejsce tuż obok, także na ekranach naszych smartfonów. My również w nich
uczestniczymy. Na całym świecie ludzi łączy solidarność i wspólnotowość
celów. Solidarności przez małe s, rozumiana w szerszej, globalnej perspektywie.
W erze mediów społecznościowych i natychmiastowego angażowania się
ludzi w wydarzenia dziejące się w czasie rzeczywistym bez względu na lokalizację geograficzną ruchy społeczne nie mają często jednego charyzmatycznego przywódcy. W 2013 roku Oprah Winfrey krytykowała „brak przywódcy”
ruchu Black Lives Matter, nazywając ten fakt słabością. Jednak wielu docenia
rozproszony styl przywództwa jako kluczowy dla energii i skuteczności tych
ruchów w ważnych kwestiach społecznych oraz dla budowania solidarności.

Solidarność modeli biznesowych

Tak jak geopolityka w 2021 roku wymaga podejścia wielokontekstowego i wielowymiarowego, tak też nowego podejścia wymaga świat biznesu. Praktyki
zarządzania stosowane w ubiegłym wieku we współczesnym nam świecie już
się nie sprawdzają. Zagrożenie środowiska, zmiany klimatu i niedobór wody
wspinają się w światowych rankingach zagrożeń biznesowych. Dlatego nie
mogą być dłużej ignorowane przez firmy, które chcą zachować konkurencyjność w dłuższej perspektywie.
Jesteśmy świadkami nowych modeli biznesowych, opartych na nowych
łańcuchach wartości.

Antropocen – Antropauza

Przyjrzyjmy się temu, co się stało rok temu. Z powodu pandemii nagle zamarła
mobilność społeczeństw, co wpłynęło na znacznie mniejsze zanieczyszczenie z korzyścią dla ziemi. Koronawirus odsłonił Himalaje tam, gdzie nie były
widziane od dziesięcioleci.
Antropauza doprowadziła do tego, że dzikie zwierzęta, wcześniej wyparte
przez działalność człowieka, powróciły do siedlisk, które teraz od nowa stają
się dla nich dostępne.
Powinniśmy dążyć do tego, by antropocen zamienić na antropauzę. Warto
w tym miejscu powołać się na Sir Davida Attenbourough: „Jeżeli my zaopiekujemy się przyrodą, to ona zaopiekuje się nami”.

Odrodzenie relacji z naturą

Organizacja Narodów Zjednoczonych oznaczyła rok 2021 jako krytyczny dla
„odrodzenia naszych relacji z naturą”
, a kolejną dekadę do 2030 roku nazwano
Dekadą Odnowy Ekosystemów.
„Regeneracja”
, o której mówi ONZ, odnosi się do „stwarzania warunków
do ciągłego odnawiania się życia, przekraczania nowych form i rozkwitu

w ciągle zmieniających się warunkach życia”. To ma dać prawo do życia
przyszłym pokoleniom i zbudować solidarny balans między człowiekiem
i naturą.
Nastawienie na zrównoważony rozwój jest w dzisiejszych czasach krótkowzrocznym podejściem. Zrównoważony rozwój oznacza wycofywanie
się lub zmniejszanie dewastacji planety w celu utrzymania stałego stanu,
a często odpowiedzią na niego są przymus i sankcje. Nastawienie regeneracyjne zaś – reset myślenia i działania – jest znacznie bardziej obiecujące,
ponieważ dostrzega potencjał wykraczający poza scenariusze końca świata
i stara się leczyć oraz inwestować, a nie płacić kary za czynienie zła.

Zielony Ład

Porozumienie paryskie z 2015 roku i Europejski Zielony Ład są próbą solidarnego przywództwa w dążeniu do zeroemisyjności i neutralności klimatycznej. Ambitny europejski plan budzi też wiele wątpliwości. Coraz częstsza debata na temat przyszłości EU ETS (European Union Emissions Trading
System – Europejski System Handlu Emisjami) stawia podstawowe pytania,
które leżą u podstaw zielonej agendy Europy: kto i jak zapłaci za transformację? czy jesteśmy gotowi ponieść te koszty solidarnie?

Niesolidarność klimatyczna

Ekologiczne ambicje Brukseli są z jednej strony nieuniknione i konieczne,
z drugiej zaś mogą pogrążyć najbiedniejszych mieszkańców Europy w jeszcze
większym ubóstwie, zmuszając ich do ponoszenia ciężaru pędu do zeroemisyjności i tym samym jeszcze bardziej zwiększając przepaść między bogatymi i biednymi.
Coraz częściej słyszymy, że ceny emisji dwutlenku węgla mogą okazać się
narzędziem regresywnym, które uderzy w miliony rodzin, co może z kolei
stworzyć poważny wstrząs gospodarczy dla najbiedniejszych gospodarstw
domowych.
Europejscy politycy doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń społecznych, pamiętając francuskie doświadczenia z 2018 roku, kiedy plan podwyżek podatków od diesla forsowany przez prezydenta Emmanuela Macrona
wyprowadził na ulice ruch „żółtych kamizelek”.

Paradoksy Zielonego Ładu
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Z jednej strony ambitny i odważny europejski plan dotyczący redukcji emisyjności uderzy po prostu w ludzi. Z drugiej strony politycy puszczają oko
do gigantów, przyzwalając na łamanie umów traktatu paryskiego. Według
najnowszej analizy Rainforest Action Network bank BNP Paribas wyróżnia
się największym bezwzględnym wzrostem finansowania firm paliw kopalnych – w 2020 roku wydał na ten cel 41 miliardów dolarów, co stanowi wzrost
o 41% w stosunku do roku 2019.
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Stało się tak mimo to, że francuski bank zajął pozycję lidera w dziedzinie zielonych finansów i podpisał wspierane przez ONZ zobowiązanie do „dostosowania swojego portfela” i utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 st. C.
Od czasu porozumienia paryskiego bank przekazał łącznie 121 miliardów
dolarów na finansowanie paliw kopalnych. W zeszłym roku najwięcej środków trafiło do BP, Total i Royal Dutch Shell. Doświadczamy greenwashingu
w pełnej okazałości. Czy mamy zatem do czynienia z paradoksem niesolidarnego przywództwa zielonej transformacji w represyjnym dążeniu do dekarbonizacji? Solidarność klimatyczna wydaje się być w tym miejscu zagrożona.

Solidarne działania

Oczywiste jest, że polityki i regulacje są niezbędne, ponieważ biznes przede
wszystkim słucha prawa i innego biznesu. Musi być jednak zachowana równowaga praw i obowiązków między biznesem i społeczeństwem, bo nie stać
nas na nierównowagę społeczną.
W XXI wieku obserwujemy i często jesteśmy uczestnikami silnych ruchów
społecznych. Nie odgórne regulacje, ale właśnie oddolne ruchy społeczne
zaczynają mieć wpływ na biznes i klimatyczne podejście do modeli biznesowych. W 2019 roku grupa aktywistów środowiskowych wraz z ponad
17 tysięcy obywateli Niderlandów wniosła sprawę do sądu przeciwko Royal
Dutch SHELL. Tej samej, którą finansowo wspiera wspomniany wcześniej
BNP Paribas. 26 maja 2021 roku Sąd Cywilny w Hadze orzekł w przełomowej
sprawie, nakazując gigantowi naftowemu Shell zredukowanie swoich emisji. Zarząd firmy został zobowiązany do wpisania w swojej strategii działania
deklaracji obniżenia poziomu emisji CO2 o 45% do 2030 roku w porównaniu
z poziomami z 2019 roku. Jesteśmy świadkami precedensu w biznesie, który
pokazuje trendy nowej gospodarki, opartej na innych fundamentach, realnie włączających odpowiedzialność klimatyczną biznesu.

Korekta solidarnego rozwoju

Solidarni w rozwoju podążamy za alarmem prof. Ewy Bińczyk, nawołującej do
korekty naszego myślenia i do zdrowego rozsądku w gospodarowaniu kurczącymi się dramatycznie zasobami ziemi. Niezależnie od wcześniej wskazywanych paradoksów, powinniśmy wszyscy solidarnie wprowadzić korektę
klimatyczną w każdym naszym działaniu: mieć na uwadze prawa ludzi do
posiadania wody, której nam zacznie w Polsce brakować, czy zadbać o sprawiedliwy dostęp do energii, której koszty w kontekście transformacji OZE
mogą okazać się nie do udźwignięcia dla najbiedniejszych. Takie rozwiązanie
proponuję oprzeć na nowej kulturze empatii, zwiększającej uważność i odpowiedzialność biznesu wobec tego, co produkuje i wytwarza. Nazwałabym
to empatią dla wody, przyrody, ginących gatunków zwierząt, gleby, lasów.
Empatią włączającą środowiska wzajemnie się uzupełniające – od biznesu
przez edukację po kulturę i sztukę. Szczególnie należy zwrócić uwagę na

przedstawicieli tej ostatniej. Artyści jako wysoce uwrażliwieni wcześniej
dostrzegają działania skierowane przeciwko ludziom i społecznościom. Często pierwsi stają w szeregu w obronie bezsilnych. Przez sztukę można uczyć
innych wrażliwości i empatii właśnie. Bo dojrzałość empatii wpływa na jakość
solidarności i warunkuje standardy komunikacji. Empatia pogłębia solidarność i współpracę.

Wyobraź sobie

Zacytuję Sir Davida Attenborough: „My, jako jedyny gatunek na świecie,
możemy wyobrazić sobie przyszłość i wypełnić podróż solidarnego rozwoju,
prowadzącą do zmiany społecznej”.
Po co nam solidarne przywództwo? Przede wszystkim po to, by tworzyć
sprawiedliwe i solidarne warunki do rozwoju społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym istnieje demokratyczny dostęp do wody i czystego powietrza, w którym rozwija się odradzana gospodarka zamkniętego obiegu, którego liderzy dążą do dekarbonizacji, a my wszyscy jesteśmy solidarni w ruchu
neutralności klimatycznej, tworząc nową gospodarkę bez węglowych mocy
i będąc jednocześnie konkurencyjni. Fundamentalną rolę przypisać należy
Edukacji pisanej wielką literą, ponieważ poziom edukacji wyznacza rozwój
nasz i kolejnych pokoleń. Uczmy od podstaw wartości natury, dzięki której
żyjemy w poczuciu bycia solidarnym i odpowiedzialnym za cały ekosystem.
Dlatego potrzebne nam jest solidarne przywództwo, poparte przykładami
w działaniu, służebne na rzecz innych. Liderzy zarówno polityczni, jak i samorządowi, biznesowi czy działający w sferze edukacji muszą wziąć odpowiedzialność za przyszłość natury, bo to ona ma wpływ na jakość życia kolejnych
pokoleń. Powinni, przekonując innych i działając z nimi, odwoływać się do
naszego rozumu, mądrości i etyki, a nie działać nie tylko po wpływem przymusu i sankcji.

Świadectwo solidarnego przywództwa

Dlatego chciałabym w przyszłości (gdy porównam się do Sir David Attenborougha, to może zdarzyć się za 40 lat), abyśmy – tak jak on to zrobił w 2021 roku –
mogli stanąć naprzeciw kolejnych pokoleń ze swoim świadectwem wpływu
na odradzanie się bioróżnorodności oraz praw człowieka do godnego życia
i dostępu do energii czy wody. Abyśmy jako ludzkość nie zawiedli z powodu
braku globalnego przywództwa oraz globalnej jedności i solidarności. Tak
wyobrażam sobie solidarne przywództwo każdego z nas.
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Przyszłość demokracji:
solidarny rozwój
czy populistyczny regres?

Populizm nie jest niczym nowym. Od dziesiątek, jeśli nie od setek lat pojawia
się jako stały element polityki i życia społecznego. Niekiedy można spotkać
opinię, że jest „brzydszą twarzą” demokracji. Jego siła i atrakcyjność wynikają z tego, że:
odpowiada na realne potrzeby niemałych grup społecznych i zaspokaja ich
pragnienia,
realizuje aspiracje liderów i przywódców tychże grup,
a zwłaszcza reaguje na lęki, jakie ludziom towarzyszą w reakcji na zmieniającą się rzeczywistość, której nie są w stanie sobie wytłumaczyć, a tym bardziej zaakceptować.
W tym sensie można powiedzieć, że populizm wywołują takie zjawiska, jak:
wojna i nieudany pokój (uznawany za niesprawiedliwy),
gwałtowna transformacja (i jej deficyty – jak w krajach posowieckich),
kulejąca globalizacja i niesprawiedliwa modernizacja, prowadzące np. do
istotnych zmian własnościowych, zaburzenia dotychczasowych hierarchii społecznych i struktury klasowej, podważania przywilejów lub też nie
realizowania obietnic, wzmagania migracji i idących w ślad za nimi zmian na
rynku pracy.
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Te „nieudane” (z perspektywy ważnych grup społecznych) procesy rodzą
reakcje, które często przybierają właśnie formę ruchów populistycznych,
zwłaszcza jeśli do tego dodamy nagłość, nieprzewidywalność i lęk przed przyszłością.
Należy to podkreślać, aby wskazać, że populizm nie jest efektem jakichś
społecznych manipulacji i wraz z ich usunięciem zniknie. Jeszcze inaczej –
populizm zmienia model polityczny, ale z kolei jego przezwyciężenie zdecydowanie nie może ograniczać się do zmian politycznych. One muszą sięgać
znacznie głębiej – do podstaw życia społecznego, ekonomicznego, kulturowego. W tym sensie można stwierdzić, że populizm łatwo się pojawia i rozszerza, ale trudno jest go pokonać, bo wymaga to wysiłku skupionego na głębokich strukturach życia społecznego.
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Sytuację utrudnia jeszcze fakt, iż populizm jest niezwykle zróżnicowany pod
każdym względem: ideologicznym, strukturalnym, personalnym, symbolicznym itd. Ta wielopostaciowość utrudnia poszukiwanie adekwatnej odpowiedzi na problemy, które populizm rodzi.
Jest jednak jedna rzecz, która jest wspólna różnym nurtom populistycznym.
Zawsze pojawiają się szybkie, początkowe sukcesy, które są efektem skutecznej
reakcji na określone problemy, np. ekonomiczne – zwalczanie biedy poprzez
transfery socjalne czy godnościowe – rozbudzanie narodowej dumy poprzez
akty nacjonalistyczne. Te działania poprawiają na początku sytuację wielu grup
społecznych. Ale na dłuższą metę populizm jest destrukcyjny i antyrozwojowy, bowiem szybko wyczerpuje zasoby, zraża sąsiadów (wywołuje z nimi
konflikty realne bądź symboliczne), ogranicza sieci kooperacji, prowadzi do
oligarchizacji i korupcji. Wszelkie przykłady trwania modelu populistycznego
pokazują, że pociąga on za sobą ogromne koszty – prowadzi do regresu ekonomicznego i społecznego. Tyle tylko, że to okazuje się po latach, gdy już te
straty faktycznie zaistnieją. A jeśli zaistnieją, to ich ograniczenie i przezwyciężenie wymaga ogromnego wysiłku społecznego, co dodatkowo prowadzi do
zniechęcenia. W ten sposób społeczeństwa popadają w błędne koło niespełnionych nadziei i narastających rozczarowań. Bardzo trudno jest je przerwać!

***
Pamiętając o grożącym nam scenariuszu, musimy wskazywać te elementy,
które świadczą o stabilizacji lokalnego wariantu populizmu:
przeszliśmy fazę „początkowego sukcesu” z tytułu transferów socjalnych,
trwa proces podporządkowywania sobie zasobów ekonomicznych państwa
(oligarchizacja) i narastają zjawiska korupcyjne (proces wchodzenia w fazę
regresu będzie u nas wydłużony z racji silnych podstaw polskiej gospodarki
i zasileń zewnętrznych, ale wiele negatywnych zjawisk już widać),
następuje zmiana modelu polityki w oparciu o wykorzystywane zasoby:
instytucjonalne, finansowe, ludzkie, sieci relacji między nimi itd.:
a) populizm buduje swoją infrastrukturę instytucjonalną (instytucje władzy,
biznes i jego otoczenie, instytucje kultury, edukacja itd.),
b) tworzy regionalną agorę – odpowiedni przekaz i kanały komunikacyjne
(media, sieci komunikacji, kongresy itd.),
c) buduje „zaplecze wiedzy” (instytucje ideologicznego uzasadnienia i społecznego rozpoznania),
oznacza to, że populizm tworzy „autorytarne społeczeństwo obywatelskie”
,
opiera się przy tym na kulturowym ideale osobowości – człowiek populizmu to:
a) oportunistyczny tradycjonalista pielęgnujący „naturalny podział ról”
płciowych, przywiązany do ideologicznie zdefiniowanej tradycji (retrotopia) i szanujący władzę (zwłaszcza duchową),

b) społeczny darwinista preferujący najsilniejszych (tych, którzy mają więk-

c)

d)

e)
f)

g)

szość, których suweren poparł), ale jednocześnie roszczący sobie prawo
do szczególnych względów z tego tytułu, że kiedyś został „skrzywdzony”
(przez silniejszych właśnie),
pielęgnujący „naszyzm” – brak otwartości i niechęć wobec obcych/innych
(tak, jak ich aktualnie władza definiuje), którzy zagrażają naszym wartościom, bezpieczeństwu i naszemu stylowi życia,
pasywny społecznie (populizm w przeciwieństwie do np. totalitaryzmu
nie żąda entuzjazmu, wystarczy mu przyzwolenie), którego aktywność
ograniczać się winna do pracy, udziału w rytuałach (głównie religijnych
i „narodowych”) oraz aktach wierności i uznania dla władzy, np. poprzez
uczestnictwo w pseudopatriotycznych rekonstrukcjach czy też wiecach
nastawionych na zdobywanie poklasku,
skupiony na konsumpcji (i wdzięczny władzy, że dzięki niej go na nią stać),
nasiąknięty manipulacyjnie sformatowaną „wiedzą historyczną” i używający odpowiedniego języka, który służy właśnie wywyższaniu „nas”
i poniżaniu „obcych”
,
przy tym doskonale elastyczny (a właściwie plastyczny, dający się „ugniatać” przez władzę wedle jej aktualnych zamierzeń i pragnień).

Ważnym też elementem w warunkach polskich jest to, że populizm ostro krytykuje Europę / Zachód. Występuje to w dwóch wariantach. W pierwszeym
to, co jest dzisiaj, jest zaprzeczeniem, wręcz zdradą Zachodu, odejściem od
jego prawdziwych wartości, których strzegą teraz już tylko nieliczne grupy
społeczne / kraje (czyli MY). W drugim wariancie Zachód zawsze był źródłem
upadku, w związku z czym nigdy nie powinniśmy chcieć nim być, bo każde
takie zbliżenie przyczynia się do naszej degeneracji (ideał „osobnej drogi”).
W ślad za tą krytyką Europy / Zachodu idzie odrzucenie (zawężenie, selekcja) lub reinterpretacja praw człowieka.

***
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Jak podkreślono, populizm nieuchronnie prowadzi do społecznego regresu.
Pytanie tylko, w jakim czasie i jakie będą jego koszty oraz czy można – a jeśli
tak, to w jaki sposób – przerwać populistyczną degradację.
Jaka jest demokratyczna odpowiedź na wszędzie wybrzmiewające wołanie o otwartą, sensowną i przemyślaną ofertę ideową, skierowaną „twarzą
ku przyszłości”? Jaki jest pomysł na rozwój, znajdujący sensowną odpowiedź
na kluczowe pytanie o to, jak tworzyć i wzmacniać demokratyczne, otwarte
społeczeństwo, rozumiejące swoją tożsamość i przeszłość, ale chcące zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości?
Odpowiedź może bazować na koncepcji solidarnego rozwoju, rozumianego jako skuteczne wykorzystanie zasobów do realizacji rozsądnych celów.
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Tak naprawdę mamy dwa rodzaje kluczowych zasobów. Pierwszym jest społeczne przekonanie, iż demokracja jest ważna. Według dorocznego Indeksu
Percepcji Demokracji (DPI), przygotowanego przez instytut badawczy Latana
oraz fundację Alliance of Democracies, okazuje się, że 86% Polaków deklaruje, iż demokracja jest dla nich istotną wartością (to potwierdzają też inne
badania). Jednocześnie tylko 31% uważa, że żyjemy w kraju demokratycznym. Różnica wynosi aż 55%! Oznacza to, że niestety właśnie w Polsce –
wśród wszystkich badanych 53 krajów – odnotowano największy „deficyt
demokracji”.
Można powiedzieć zatem, że im bardziej jesteśmy rozczarowani sytuacją
i im bardziej upowszechnia się przekonanie, że nie jesteśmy krajem w pełni
demokratycznym, tym bardziej demokrację cenimy. W myśl zasady, że docenia się coś dopiero wtedy, gdy się to coś traci.
Z tym związany jest drugi zasób, czyli ludzie, którzy są skłonni do zaangażowania i pracy. Bo w konfrontacji z populistycznymi „zorganizowanymi
zasobami”
, dysponującymi potencjałem państwa, pierwszą odpowiedzią może
i musi być wzmożona praca. Ona powinna się opierać na ideałach przeciwstawnych populistycznym normom:
obywatelskości rozumianej jako zabieganie o wolność, równość i demokrację,
aktywizmu, czyli potrzeby, ale i atrakcyjności brania spraw w swoje ręce,
wzmacniania poczucia odpowiedzialności za innych, ale też brania odpowiedzialności za własne zachowania, poglądy, gesty i słowa,
samorządności jako wspólnej troski o sprawy nam najbliższe,
kształtowania odwagi, choćby w zabieraniu głosu, wyrażaniu swojej opinii,
uznaniu, że moje stanowisko się liczy i mam prawo się dopominać, aby było
wysłuchane,
patriotyzmu jako solidarności ze słabszymi i wierności polskiej tradycji otwartości,
demokratycznej kultury pamięci wolnej od celowych manipulacji,
szacunku dla klimatu i środowiska,
uznania dla nauki i faktów (to właśnie pokazała pandemia).
Aby jednak nie popaść w werbalizm, kluczowe jest podjęcie wysiłku, czyli właśnie praca. Często przy różnych okazjach mówię samorządowcom, że „mieszkańców się ma, obywateli trzeba wykreować”. Tę myśl przejął Paweł Adamowicz, który nawiązując do tego, pisał w swojej ostatniej książce: „Demokracja
potrzebuje gorących, przekonanych, autentycznych wyznawców i praktyków.
(…) Do naprawy demokracji potrzebni są zaangażowani obywatele, którzy
nie są «jednodniowymi suwerenami», ale sprawują kontrolę nad rządzącymi w sposób ciągły i systematyczny”.
Jednodniowy suweren nie wystarczy! Może się wręcz stać „ułudą demokracji” – skoro są wybory, to jest demokracja… Otóż wiemy, że to zdecydowanie nie wystarcza.
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Aby wykreować takich obywateli, trzeba w demokrację ZAINWESTOWAĆ.
Nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim trzy najbardziej deficytowe dobra
we współczesnym świecie: czas, energię i uwagę. Nasz własny czas, energię
i uwagę! Czyli wykonać konkretną pracę.
Czasami podejmowana jest refleksja – co jest największym zagrożeniem
dla demokracji i obywatelskości? Otóż największym zagrożeniem dla kompetentnego obywatelstwa, przeciwstawiającego się fali populizmu, jest lenistwo, które najczęściej połączone jest z niewiedzą, niedbalstwem, bylejakością i dziadostwem. Byle jaka demokracja jest złą demokracją. Byle jaki
obywatel jest złym obywatelem, a niewiedza i ignorancja bywają niezwykle
kosztowne.
Solidarny rozwój opiera się na poszanowaniu podmiotowości, krytycyzmie (w tym autokrytycyzmie), wzmacnianiu obywatelskiego doświadczenia
i budowaniu kultury obywatelskiej poprzez praktykę, ale bazując na wiedzy.
W zderzeniu z populizmem, jego nastawieniem na pasywność i przyzwoleniem na niegodziwość, kluczowym jest to, co mówił Marian Turski
w Auschwitz: „Nie bądź obojętny”.
Tę myśl jeszcze pełniej przedstawił inny więzień Auschwitz, Elie Wiesel –
laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1986 roku i doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego z 2008 roku, który na zaproszenie prezydenta Billa Clintona wygłosił w Białym Domu 12 kwietnia 1999 roku przemówienie z okazji
kończącego się tysiąclecia. Nadał mu wielce znaczący tytuł – Niebezpieczeństwo obojętności:
„Na swój sposób obojętność wobec cierpienia sprawia, że ludzie są nieludzcy.
Obojętność, poza wszystkim, jest bardziej niebezpieczna niż gniew i nienawiść. Gniew może być twórczy. Powodując się gniewem z powodu niesprawiedliwości, której jest się świadkiem, można pisać wspaniałe wiersze lub
symfonie, można robić coś niezwykłego na rzecz ludzkości. Obojętność natomiast nigdy nie jest twórcza.
Nawet nienawiść może wywoływać odpowiedź: walczysz z nią, obnażasz
ją, obezwładniasz. Obojętność ani nie wywołuje odpowiedzi, ani sama nią
nie jest.
Obojętność nie jest początkiem, lecz końcem. Dlatego też jest zawsze po
stronie wroga, działa na rzecz agresora, a nigdy jego ofiary, której ból rośnie, gdy czuje się ona zapomniana. Więźniowie polityczni zamknięci w celach,
głodne dzieci, bezdomni uchodźcy – nie zareagować na ich los, nie rozjaśnić
ich samotności, oferując im iskierkę nadziei, to wygnać ich z ludzkiej pamięci.
Zaprzeczając ich człowieczeństwu, zdradzamy też własne”. (E. Wiesel, Niebezpieczeństwo obojętności, [w:] Przemowy niezapomniane. Słowa, które zmieniły bieg historii, red. Shaun Usher, Kraków 2019, s. 169-170)
Solidarny rozwój, sprzężony z troską o demokrację będzie możliwy tylko
wtedy, gdy my jako obywatele nie będziemy obojętni. Nie będziemy milczeli,
gdy dzieje się krzywda. Będziemy mieli odwagę reagowania i wiedzieli, jak to
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zrobić. Będziemy angażowali się w sprawy publiczne i potrafili współpracować także z tymi, którzy są inni od nas. Tylko w ten sposób tworzymy szansę
dla powrotu – wzmocnienia fali demokratyzacji i zainicjowania rozwoju na
zasadach solidarności.
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Solidarność w rozwoju –
jak to tego podejść?

Bardzo długo myśleliśmy, że możemy być zdrowi w chorym świecie, ale tak nie
jest. Pandemia pokazała nam wyraźnie, że niezależnie od tego, w jaki sposób
będziemy wyjaśniać pojawienie się koronawirusa, to coraz bardziej zdajemy
sobie sprawę z faktu, że obecna sytuacja na świecie nie jest tylko kwestią pandemii. Mamy do czynienia z nakładaniem się na siebie wielu różnego rodzaju
kryzysów. Nazywam ten stan megakryzysem, bo stajemy wobec wyzwania
nieporównywalnego z dotychczasowymi wyzwaniami, które były udziałem
współczesnych generacji. Nie ma recepty na to, jak sobie z nim radzić. Nawet
jeśli sięgamy po jakieś przeszłe doświadczenia, to robimy to na chybił trafił,
w przekonaniu, że może nam się jakoś powiedzie. Środki, które są stosowane
w gospodarce, na przykład „ilościowe luzowanie”
, czyli niekonwencjonalna
polityka pieniężna, rzeczywiście zapobiegły głębszej recesji, ale z drugiej
strony wcale nie rozwiązały problemu, na który były reakcją. W dodatku spowodowały wjazd w ulicę jednokierunkową, z której odwrót staje się szalenie
trudny. W jakimś sensie tkwimy w błędnym kole podtrzymywania tej polityki,
widząc coraz więcej negatywnych jej skutków. W związku z tym musimy znaleźć inny sposób poruszania się w rzeczywistości. O tym właśnie mówi nam
między innymi papież Franciszek. Mówi, że każde niebezpieczeństwo stwarza też pewne możliwości – pojawiają się właściwe drzwi, ale te drzwi otwiera
braterstwo. Braterstwo – solidarność w rozwoju – pomoże nam w poszukiwaniu dobrych rozwiązań.

Jak i po co versus za ile
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Naszą propozycją poszukiwania nowych perspektyw poznawczych i wypracowywania nowych rozwiązań jest Open Eyes Economy – inicjatywa, którą
zaczęliśmy rozwijać siedem lat temu. Zapraszamy w niej do wyjścia poza
myślowe schematy, otwarcia się na innych i ich – różną od naszej – perspektywę poznawczą. Wyjście poza schemat oznacza poszerzenie naszego punktu
widzenia poprzez spojrzenie „z krańców społeczeństwa”
, a nie tylko z jego
centrum. W mainstreamie nie znajdziemy odpowiedzi. Z jednej strony musimy
sobie wyobrazić dyskurs, który formułuje nową perspektywę poznawczą,
a z drugiej musimy w tym dyskursie uruchamiać jednocześnie proces współdziałania. Chodzi o to, żeby tworzyć przestrzeń do wspólnego doświadczenia
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w działaniu, wzajemnego uczenia się. To, co chcemy osiągnąć, nie polega na
tym, że jedni nauczą innych. Razem nauczymy się od siebie, rozwiązując nasze
wspólne problemy.
Blokuje nas to, że staliśmy się społeczeństwem rynkowym, co oznacza,
że większość naszych działań jest podporządkowana konsumpcji, zarabianiu i rynkowym transakcjom. W Open Eyes Economy chcemy przejścia od
gospodarki transakcyjnej do gospodarki relacyjnej, od gospodarki oportunistycznej do gospodarki, która nie ma tak krótkiego horyzontu. Ta zmiana
musi się dokonać na poziomie przedsiębiorstw. Mówimy o firmie–idei, czyli
takiej, która jest osadzona na porządku aksjonormatywnym. Taka firma wie,
czemu służy i nie zatraca się w poszukiwaniu zysku ani oportunistycznej
pogoni za nim. Nie oznacza to, że należy zrezygnować z zysku jako miary
wyniku finansowego. Jednak nie zysk jest celem gospodarowania. Jeśli zysk
staje się celem, to my stajemy się w coraz większym stopniu społeczeństwem
rynkowym, w którym przez koncentrację na transakcjach wszystko, co wartościowe, rozpływa się w tym, co opłacalne i zanika. Zanika to, co jest bardziej uniwersalne, trwale posadowione, a bez posadowienia wszystko, co
budujemy, budujemy na piaskach. W Open Eyes Economy mówimy „nie” dla
ekonomii chciwości i „tak” dla ekonomii wartości. Mówimy o tym, że trzeba
odpowiadać nie tylko na pytanie „za ile?”
, ale przede wszystkim „jak i po co?”.
Te pytania są fundamentalnie ważne.

Wartość lokalnego zakorzenienia

Podczas gdańskiego kongresu „Solidarni w rozwoju – Gdańsk, Polska, Europa,
Świat” będziemy rozwijać wątek, który w tym kontekście jest szczególnie
istotny. Chodzi o lokalne i społeczne zakorzenienie działalności gospodarczej. Koncepcją, która dobrze je opisuje, jest koncepcja wysp i archipelagów.
Mówimy w niej tak: „traktujmy poszczególne podmioty – wszystko jedno, czy
to są jednostki, czy organizacje, czy społeczności lokalne – jak wyspy, które
powinny zachowywać swoją autonomię i odrębność, ale we współdziałaniu,
w partnerstwie w ramach archipelagu, który to archipelag siłę czerpie z tego,
że im bardziej ci silniejsi w archipelagu wzmacniają tych słabszych, tym archipelag staje się silniejszy”. Przeciwieństwem tego myślenia jest wizja kontynentu, w którym wszystko podporządkowane jest naczelnej władzy, która
odbiera niezależność, autonomię, prawo do rozwoju i upasywnia.
Nic zdrożnego w tym, że do Gdańska, Łodzi czy Krakowa przychodzą
wielcy inwestorzy. Jeśli jednak ich celem jest tylko eksploatacja miejskich
zasobów, to w rezultacie potencjał rozwojowy tych miast zostanie osłabiony. Zewnętrzne inwestycje są potrzebne, jeśli służą jego podtrzymywaniu i pomnażaniu. Żadna globalna korporacja nie martwi się lokalnymi
konsekwencjami swojego działania, bo jest zdeterytorializowana – jest wszędzie i nigdzie zarazem. Nie wiąże się, nie przejmuje się i nie przyjmuje żadnego trwałego zobowiązania. A siłą ulokalnienia jest to, że w ślad za nim idą

zobowiązanie i odpowiedzialność w odniesieniu do danego terytorium i jego
mieszkańców.
Mamy dzisiaj w Krakowie 70 tysięcy miejsc pracy w tzw. centrach biznesu.
Generalnie dobrze. Ale baczmy na to, że tak jak kiedyś ten kapitał napłynął, tak może kiedyś odpłynąć w poszukiwaniu jeszcze korzystniejszej lokalizacji i tańszej siły roboczej. Zakorzenienie lokalne oznacza, że jakaś część
wytwarzanych w oparciu o zasoby lokalne produktów i usług jest uwspólniana. Wspólne dobra pojawiają się wraz z praktyką uwspólniania zasobów.
np. zasobu wiedzy, informacji, kultury. To też oznacza, że ulokalnienie gospodarowania powinno iść w parze z rozsądną jego naturalizacją, czyli bazowaniem na lokalnych surowcach i lokalnych możliwościach, a jednocześnie
wiązać się z myśleniem o solidarności terytorialnej w odniesieniu do innych
sąsiedzkich wspólnot lokalnych. Jeśli patrzymy na przykład Gdańska, to solidarność terytorialna oznacza, że rozumiemy, iż nie rozwiążemy problemów
jego środowiska i zdrowia jego mieszkańców tylko i wyłącznie w administracyjnej przestrzeni Gdańska czy Trójmiasta. Musimy znaleźć odniesienie do
całego regionu.
Chcąc wytwarzać wartości w szerszej społecznej skali, musimy zacząć
od skali lokalnej. Jeśli nie podejmiemy wysiłku zmian w gospodarowaniu
w mniejszej skali, nie podołamy większej. Dlatego tak ważne jest spojrzenie
na działalność gospodarczą przez pryzmat strumienia społecznych korzyści, a nie tylko zysku. Tak rozumiane ulokalnienie nie blokuje możliwości
ekspansji i wyjścia na zewnątrz. Nie wyłączanie, wyręczanie i zastępowanie peryferyjnych grup, a właśnie ich włączenie i upodmiotawianie – to jest
solidarność w rozwoju.

Inne spojrzenie na własność
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Własność jest dzisiaj kontrolą bez odpowiedzialności. Nie chodzi o to, żeby
wrócić do XIX-wiecznego rozumienia własności. Idźmy przez XXI wiek z własnością traktowaną jak zobowiązanie, czyli pożytek, a nie tylko prawo do
wyłącznego korzystania bez liczenia się z innymi. Jeśli nie, to własność niszczy to, co egzystencjalne, a faworyzuje to, co instrumentalne. Wytwarzamy
tym samym nowy rodzaj alienacji. Dobrym przykładem jest to, że dla wielu
firm kompetencje pracowników są tylko po to, żeby ich uzależniać, mieć ich
„na własność” – są szkoleni i rozwijani nie po to, żeby rozwijać siebie, tylko
po to, by służyć firmie. Ich własne kompetencje coraz bardziej ich uzależniają. Podobnie jak bardzo wiele aplikacji uzależnia młodych ludzi od obecności w sieci, ale nie daje im możliwości samorozwoju.
W szerszej skali w Polsce stajemy przed pytaniem, jak pogodzić prywatne
inwestycje wytwórcze z inwestycjami publicznymi, w tym także infrastrukturalnymi, ale też z inwestycjami, których w Polsce w odpowiedniej skali do
naszego poziomu PKB nie ma. Nie chodzi tu o inwestycje w mury szkół czy
wielkie w rodzaju Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale o inwestycje
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w usługi publiczne, takie jak zdrowie, edukacja, kultura i gospodarka komunalna. Dla naszej wspólnej przyszłości najważniejsze są kompetencje i ich
społeczne pożytkowanie.
Szukajmy naszego myślenia w obszarze ekonomii wartości. System, w którym pomija się wartość, bo jest ona jest sprowadzona do ceny, jest jak logika
bez pojęcia, etyka bez powinności i estetyka bez ekspresji.
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Sławomir Łoboda
Wiceprezes Zarządu LPP S.A.

Wartość w solidarnym działaniu
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Gdy zastanawiamy się nad problemem solidarnych w działaniu, jednym z najtrudniejszych pytań jest: jak zaangażować ludzi do działania, a w szczególności do działania solidarnego? Jest to szczególnie trudne, gdyż jak twierdzi
amerykański psychiatra, myśliciel i terapeuta Morgan Scott Peck w książce
Droga rzadziej przemierzana: „Grzechem pierworodnym ludzi jest lenistwo”.
Zastanawiając się nad problemem zaangażowania jednostek i kreowania solidarnych postaw, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie z dwóch perspektyw –
osobistej i firmy LPP.
Jedną z propozycji odpowiedzi podpowiedział mi Michał Zioło, mój przyjaciel, który przez wiele lat był dominikaninem, a teraz jest trapistą. Zarzuciłem mu kiedyś, że uciekł do trapistów, mieszka w zamkniętej przestrzeni
i przez to przestał wpływać na relacje społeczne. „A ja próbuję zmieniać
ludzi” – mówiłem. Jego odpowiedź mnie zaskoczyła: „Nie próbuj zmieniać, rób swoje. Jedyny sposób, w jaki możesz zaprosić ludzi, to robić swoje
i być zaangażowany”. To była dla mnie ważna lekcja. Zrozumiałem, że tylko
poprzez nasze indywidualne postawy jesteśmy w stanie zaprosić ludzi do
działania. Warto też osoby, które są zaangażowane, wspierać. To moja osobista perspektywa.
W LPP mamy szczęście – mamy zaangażowanych pracowników i współpracowników. Dawno temu zrozumieliśmy, że firmy bez kręgosłupa moralnego nie poradzą sobie we współczesnym świecie. DNA naszej firmy zawiera
się w słowie FAST, czyli szybki, które jest jednocześnie akronimem naszych
wartości. F oznacza fire‑fueled, czyli to, że jesteśmy pełni energii i napędza nas pasja. A to ambition‑driven – jesteśmy ambitni w dążeniu do bycia
najlepszymi i mamy odwagę, by sięgać po więcej. Za S kryje się socially
‑responsible – już siedem lat temu postanowiliśmy, że będziemy społecznie odpowiedzialnym biznesem. Ostatnia litera, T to team‑oriented – jako
zespół jesteśmy największą siłą i traktujemy wszystkich tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani.
W oparciu o te wartości wdrażamy w LPP tzw. organizację turkusową, opisaną przez Frederica Laloux w książce Pracować inaczej. W wielkim uproszczeniu organizacja turkusowa to taki rodzaj organizacji przedsiębiorstwa, w którym pracownicy mają dużą swobodę w działaniu, ale z tą swobodą działania
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powiązana jest odpowiedzialność. Możemy nazwać to pojęciem „odpowiedzialnej sprawczości”. Wierzę, że przekazanie ludziom mądrej, odpowiedzialnej sprawczości aktywizuje ich nie tylko do działalności profesjonalnej,
ale również kształtuje i inspiruje odpowiedzialność społeczną i obywatelską.
Utarło się mówić, że biznes pracuje na zysk, ale to jest stare rozumienie
przedsiębiorczości. Dzisiaj wiemy, że definicja rentowności firmy jest inna.
Liczy się nie tylko zysk. Liczy się działanie w zgodzie z wartościami. W LPP
wartościami, które są naszymi drogowskazami do działania, są: uczciwość,
szacunek, sprawiedliwość i tolerancja.
Wszystkie te wartości mieszczą się w słowie solidarność, której w różnych
kontekstach, poświęcone będą dyskusje podczas gdańskiego kongresu „Solidarni w rozwoju”. W LPP solidarność rozumiemy na trzech płaszczyznach.
Pierwsza to edukacja i wsparcie w rozwoju. Uczymy się od siebie nawzajem, dążymy do doskonałości, wspieramy siebie i innych na tej drodze. Druga
płaszczyzna to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ochrona zdrowia, która szczególnie w ubiegłym roku, po wybuchu pandemii, okazała się
niezmiernie ważna, a my jako firma zaoferowaliśmy solidarnie nasze wsparcie potrzebującym. I w końcu trzecia – uważność, która pozwala być solidarnym tam, gdzie z pozoru nic złego się nie dzieje i dostrzegać tych, którzy nie
chcą lub nie potrafią głośno krzyczeć.
Dziękując Państwu za poświęconą moim słowom uwagę, zapraszam serdecznie do wsłuchania i włączenia się w dyskusje na kongresie „Solidarni
w rozwoju”. Niech staną się przyczynkiem do solidarnego działania, przełamującego „pierworodny grzech lenistwa”
, tym bardziej, że bycie solidarnym
potrafi dać ogromną satysfakcję osobistą i pozwala też poznać wspaniałych ludzi, kierujących się tymi samymi wartościami. Takie jest moje osobiste doświadczenie wolontariusza od 15 lat zaangażowanego w pomoc Fundacji Hospicyjnej.
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Roślin, Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG i GUMed

Potrzeba strategii i działania
w oparciu o naukową wiedzę

Jeżeli chcemy racjonalnie myśleć o przyszłości, a w szczególności rozwiązywać najważniejsze problemy związane z solidarnym i zrównoważonym rozwojem społeczeństwa, powinniśmy myśleć strategiczne i pokazywać przykłady działań opartych na wiedzy naukowców oraz organizacji naukowych
i pozarządowych.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na 2 z 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju.

Cel 2.: Zero głodu

Moje spojrzenie na solidarność w realizacji tego celu wynika z mojego doświadczenia badaczki, uczonej, której domeną są nauki o życiu, a w szczególności
nauki biologiczne i biotechnologiczne. Jestem przekonana, iż biotechnologia
roślin to ta dyscyplina nauki, która jest drogą do zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludzi na całym świecie.
Szacuje się, że obecnie głoduje na świecie kilkanaście milionów ludzi, ale nasza
populacja stale się powiększa. Dziś to 7,8 miliarda, w roku 2050 będzie nas
około 9 miliardów. Obecny areał upraw to około 15 milionów kilometrów kwadratowych, ale aby zaspokoić potrzeby żywnościowe ludności świata w roku
2050, potrzebujemy około 30 milionów kilometrów kwadratowych. Trzeba
bowiem brać pod uwagę także straty powodowane w uprawach przez patogeny i szkodniki (to około 30% plonów) oraz straty wynikające z niekorzystnych
warunków środowiskowych, takich jak susza czy zalewanie plantacji uprawnych.
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Jakie mamy realne możliwości wyeliminowania głodu?
Jako biotechnolog roślin chciałabym Państwa przekonać, iż nasze możliwości są uwarunkowane właściwym wykorzystaniem wiedzy, nauki i technologii, które posiadamy, a które w produkcji roślinnej wykorzystujemy w ograniczonym zakresie. Opracowana w ostatnich latach technologia edycji genomu,
za którą w 2020 roku paniom profesor Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier przyznano Nagrodę Nobla, pozwala między innymi na:
podniesienie wartości żywieniowej uzyskiwanych plonów (np. złoty ryż wzbogacony w prowitaminę A),
podniesienie odporności na szkodniki, patogeny i herbicydy (np. zmodyfikowana soja jest o 30% tańszym źródłem paszy białkowej),
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podniesienie odporności na niekorzystne warunki środowiskowe (np. zalewanie plantacji – zmodyfikowany ryż daje na terenach zalewowych plony
o 20% wyższe niż odmiany tradycyjne).
Uprawa roślin otrzymanych w wyniku zastosowania precyzyjnych metod
modyfikacji genomu roślin, czyli ulepszania odmian roślin hodowlanych
metodą edycji genomów, pozwala także na znaczne zmniejszenie nakładów
na ochronę chemiczną upraw i jest jedyną drogą, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb żywnościowych ludzkości.
Proszę sobie uświadomić, iż w 2020 roku w związku z wirusem SARS CoV-2
śmierć poniosły 3 miliony ludzi, podczas gdy wskutek głodu w tym samym
roku śmierć poniosło 10 milionów ludzi!
Racjonalne i humanitarne działania nie powinny prowadzić do ograniczenia upraw roślin posiadających genom zmodyfikowany z zastosowaniem najnowszych i coraz bardziej precyzyjnych metod.

Cel 5.: Równość płci

Chciałabym zabrać głos także na temat kolejnego Celu Zrównoważonego
Rozwoju – równości płci i oczekiwanej w związku z tym solidarności między
ludźmi różnej płci.
Kobiety stanowią około 50% populacji, znacznie jednak rzadziej zajmują
stanowiska kierownicze we wszystkich rodzajach struktur organizacyjnych,
instytutach badawczych oraz w organizacjach zarządzających nauką i decydujących o strategii i rozwoju nauki.
Przedstawię to na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego, w którym pracuję od blisko 30 lat. We władzach uczelni mamy jedną panią prorektor
i trzech panów prorektorów. W bieżącej kadencji na 11 wydziałów UG po raz
pierwszy 4 stanowiska dziekanów zostały obsadzone przez kobiety. Wcześniej mieliśmy zwykle tylko jedną lub dwie panie dziekan. W Uniwersytecie
Gdańskim kobiety stanowią około 67% studentów, 64% asystentów, 60%
adiunktów, 47% profesorów uczelni i tylko 24% profesorów tytularnych.
Dlaczego kobiety nie zajmują wysokich stanowisk? Dlaczego wolniej zdobywają
stopnie i tytuły naukowe?
Dzieje się tak w dużej mierze właśnie z powodu braku solidarności i partnerstwa – to na barkach kobiet spoczywa wykonywanie większości niedocenianych, nieodpłatnych i nisko prestiżowych prac opiekuńczych i porządkowych,
niezbędnych do normalnego funkcjonowania rodziny.
Bez zapewnienia usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz
bez promowania wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym
i rodzinie nie jest możliwe ani wprowadzenie w życie równości kobiet i mężczyzn, ani systematyczny rozwój społeczeństw wykorzystujący solidarnie
potencjał całej populacji.

fot. Artur Andrzej, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Solidarność potrzebuje
przebudowy mentalności

39

Zapraszając Państwa do dyskusji o „Solidarnych w rozwoju”
, chciałbym przywołać dwie postaci. Pierwszą jest papież Franciszek, drugą emerytowany profesor Sorbony André Comte-Sponville.
Jako ksiądz dziękuję Duchowi Świętemu za to, że teraz na czele Kościoła
stoi ktoś taki jak papież Franciszek – postać tak „egzotyczna” i tak niestandardowo rozumiejąca solidarność społeczną. Podczas audiencji przemawia „ludzkim językiem” i zamiast cytować – wzorem swojego poprzednika –
św. Tomasza z Akwinu, cytuje babcię z Buenos Aires. Co jednak wielu ma mu
za złe. Otóż papież Franciszek napisał encyklikę pt. Fratelli Tutti, co można
przetłumaczyć jako „wszyscy jesteśmy braćmi”. Zauważa w niej, że pandemia pokazała nam wielką współzależność całego świata i że ta współzależność
jest bardzo często zależnością jednych od drugich, czyli rodzajem podporządkowania, narzędziem władzy ekonomicznej. Papież zachęca nas, żebyśmy tę
współzależność, którą teraz odkryliśmy jako bolączkę, przekuli w solidarność
i że solidarność nie może być jednorazowym, hojnym gestem. Konieczne jest
przebudowanie mentalności, zmiana struktur, również tych ekonomicznych. Trzeba raz po raz zadawać sobie pytania: czy ja się troszczę o innego?
czy problem innego jest moim problemem? Bez tego nie będzie prawdziwej
solidarności. Gdyby strajkujący w sierpniu 1980 roku stoczniowcy załatwili
swój interes i poszli do domu, nie zostałby przewrócony porządek Europy. Ich
odruchem było zostać i zatroszczyć się nie tylko o swoje, ale i o innych, słabszych i to okazało się niesamowitą siłą.
We wspomnianej encyklice papież Franciszek nie buja w obłokach, zstępuje mocno na ziemię. Poddaje krytyce: nacjonalizmy, chciwość gospodarczą,
postawy państw wobec migrantów, nienawiść w Internecie. Mówi o tzw. długu
ekologicznym państw bogatych zaciągniętym u państw biednych, wyzyskiwanych jako źródło taniej siły roboczej i zasobów naturalnych. Naucza, że jako
ci, którzy mają większe możliwości, powinniśmy ten dług na nowo przeliczyć
i oddać tym państwom w duchu sprawiedliwości.
O naukach papieża Franciszka mógłbym pisać dla Państwa jeszcze wiele,
ale chciałbym też sięgnąć po mądrość André Comte-Sponville’a, profesora
Sorbony, który jako zdeklarowany ateista jest jednocześnie autorem wielkiej
księgi o duchowości. W swojej Duchowości ateistycznej pisze, że jako człowiek,
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który nie wierzy w Boga ani w żadną „nadnaturę”
, chce prowadzić dialog
wewnętrzny, kształtować coś, co można nazwać sumieniem, wewnętrznym
światem wartości. Uważam, że ten fundament duchowości, która jest przywilejem każdego człowieka niezależnie od jego wyznania czy też świato
poglądu, podobnie jak nauki papieża Franciszka, jest drogą do solidarności.
Wracając jeszcze do Kościoła, nie sposób nie zauważyć, że w Polsce doświadczamy jego dużego kryzysu. Mówiąc o kryzysie nie mam na myśli tylko hierarchii, ale przede wszystkim znowu konieczną przebudowę mentalności. Zbyt
wiele pada w polskim Kościele raniących słów dotyczących migrantów, osób
LGBT+, wszystkich inaczej myślących. Złe jest też milczenie, bo milczenie to
pasywność, bierność, obojętność. Trzeba je przełamywać i przeciwstawiać
się im. W Kościele potrzebna jest uważność i solidarność. To przełamywanie na szczęście już się dzieje i jest również moim doświadczeniem. Powstał
ruch zwykłych księży, w ramach którego mamy stronę internetową i spotykamy się na internetowych forach. Równolegle powstał ruch świeckich katoliczek i katolików. I to jest coś zupełnie nowego w tym naszym niemrawym
polskim Kościele, który właśnie nieraz zżyma się na papieża Franciszka, że
cytuje babcię z Buenos Aires.
Zachęcam Państwa do udziału w kongresie „Solidarni w rozwoju”. Włączcie się w dyskusję i przebudowę mentalności z otwartymi sercami i umysłami.
Bez względu na światopogląd i wyznanie.
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Jak uniknąć ekocydu?
Tylko razem
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Według słownika synonimów „solidarność” to: jednomyślność, lojalność, jedność, wspólnota, kolektywność, zespołowość, współodpowiedzialność i braterstwo. W Gdańsku jest rozumiana pewnie jeszcze jako wspólna walka o wolność.
Co jest przed solidarnością, braterstwem i współodpowiedzialnością? Czego
potrzeba, by się pojawiły?
Muszą być ludzie, ich ważne potrzeby i idee społeczne. Musi być otwartość na innych, uważność i wrażliwość na drugiego człowieka. Potrzebne jest
też wyjście ze swojej „bańki”
, spod „ciepłej kołderki”
, która zasłania nam świat
i daje złudne poczucie bezpieczeństwa.
To duża odwaga ZOBACZYĆ, poczuć drugiego człowieka, stanąć obok, „wejść
w jego buty”. Wtedy solidarność, oparta na empatii i działaniu, staje się prawdziwa i silna.
Skąd się biorą fundacje, stowarzyszenia czy najlepsze startupy? Z własnych
doświadczeń i prawdziwych potrzeb.
Będziemy solidarni, gdy poczujemy, dlaczego mamy tacy być i działać
z innymi. Także wtedy, gdy zburzymy bariery, które stoją, rosną, są budowane między nami. Bariery światopoglądów, doświadczeń, często błędnych
przekonań. Te, które buduje strach, kompleksy, brak poczucia własnej wartości. Tworzone przez propagandę lub brak szerszego widzenia świata.
Nie możemy być obojętni ani bierni. Po prostu znajdźmy motywację, by
solidaryzować się z ludźmi ponad tymi barierami.
Doskonałym przykładem są ludzie koczujący i umierający na naszej
wschodniej granicy. Pogardzani, bezmyślnie i bezczelnie szkalowani, zostawieni na śmierć z głodu, chorób, wychłodzenia, obojętności i strachu. Niesprawiedliwie traktowani. Bez szansy na bycie dla nas „prawdziwymi ludźmi”. Jak
to jest niegodne, widać szczególnie tutaj, w Gdańsku. To Gdańsk pokazał, jak
tworzy się solidarność z uchodźcami na przykładzie uchodźców wojennych
z Czeczenii. Przyjął ich pod dach, dał możliwość rozwoju, godnego przetrwania. I ten gest solidarności działa w obie strony. „Kobiety Wędrowne” działają dziś na rzecz całej społeczności Trójmiasta, dają z siebie więcej niż wielu
innych. Pracowite ręce, przykład, inspirację. Możemy się od nich uczyć jedności, bliskości i solidarnego rozwoju.
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Działając społecznie, doświadczam niezwykłych gestów międzyludzkiej solidarności pomiędzy organizacjami, firmami, grupami ludzi o różnych
poglądach czy celach. Dopóki jest w nas człowieczeństwo, które nie ma koloru
skóry, orientacji seksualnej, pochodzenia czy religii, dopóty w jego imieniu
możemy i potrafimy być solidarni ponad każdym murem, i zostawić swój
dobry ślad w życiu drugiego człowieka.
Dziś ta wspólnota musi stać się globalna. Uczeni podkreślają, że najbliższe lata zaważą o losach ludzkości. Na razie wspólnie popełniamy EKOCYD –
ekologiczne samobójstwo. Sześć lat temu w Paryżu 195 państw solidarnie
podpisało porozumienie klimatyczne. Jego sygnatariusze optymistycznie zobowiązali się, że do końca wieku globalne ocieplenie zostanie ograniczone do maksymalnie 2 st. C, a najlepiej do 1,5 st. C. Jednak już w trakcie paryskiej konferencji naukowcy szybko obliczyli, że ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych, które zadeklarowały poszczególne państwa, są za
małe i doprowadzą do katastrofalnego wzrostu średniej temperatury Ziemi
o blisko 3 st. C. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)
około 81% energii produkowanej przez ludzkość pochodzi obecnie z węgla,
ropy i gazu. Żeby wyprodukować jedną kalorię żywności, zużywamy trzy kalorie ze źródeł kopalnych. Konsumujemy zbyt wiele. Żyjemy tak, jakby Ziemia
była o 60% większa niż jest. Liczba ludności w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła
o 150% z 3 do 7,8 miliarda. W tym samym czasie populacja dzikich zwierząt
zmniejszyła się o prawie 70%.
Program Środowiskowy ONZ (UNEP) i przeszło setka noblistów wezwali
ludzkość do porzucenia mrzonek o wiecznym wzroście (niemożliwym
w zamkniętej biosferze Ziemi). Jeszcze w tej dekadzie musimy oddać dzikiej przyrodzie kawałek Ziemi wielkości Chin. Chiny zaś emitują blisko jedną
trzecią CO2 w skali świata.
My to musimy zrobić! Dajmy Ziemi imię Gaja. Poczujmy ją jak przyjaciółkę,
która potrzebuje naszej pomocy. Gaja ma skomplikowany organizm z milionami połączeń, współżyjących organów i ekosystemów. Zaburzenie jego
działania doprowadzi do jej nieuleczalnej choroby. W którymś momencie nie
starczy nam „medycyny”
, by uratować życie Gai.
„Musimy wymyślić na nowo swój związek z Ziemią” – apelowali nobliści,
wzywając do szybkiego powstrzymania globalnego ocieplenia, wymierania
gatunków i wycofania rosnących nierówności pomiędzy ludźmi.
To nie jest tylko solidarność międzyludzka, ale solidarność na dużo szerszym poziomie. Solidarność z Naturą, z naszą przyjaciółką Gają, w której domu
jesteśmy gośćmi.
Każdy z nas, ale TYLKO wszyscy razem, możemy coś z tym zrobić.
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