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WSTĘP

W 2021 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył się po
raz pierwszy międzynarodowy Kongres „Solidarni w rozwoju: Gdańsk – Polska – Europa – Świat”. Wydarzenie to było częścią cyklu wydarzeń „Solidarni
w rozwoju”, w ramach którego w Gdańsku, Gdyni i Tczewie odbyły się cztery
spotkania poświęcone tematyce solidarności w rozwoju z różnych perspektyw takich jak przedsiębiorczość czy solidarność terytorialna.
Celem Kongresu było z jednej strony podjęcie refleksji nad współczesnymi
wyzwaniami, przed którymi stają społeczeństwa, a które są związane z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami
w demografii, kulturze, gospodarce, czy też w szeroko rozumianej sferze
obywatelskiej i publicznej, z drugiej zaś zainicjowanie debaty, która stworzy
okazję do spotkania osób reprezentujących różnorodne środowiska zawodowe, społeczności lokalne, pokolenia czy też przekonania. Założenia programowe Kongresu zostały wypracowane z inicjatywy Pawła Adamowicza
i przyjęte przez Radę Programową w roku 2018:

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONGRESU
SOLIDARNI W ROZWOJU: GDAŃSK – POLSKA – EUROPA – ŚWIAT
Dla przyszłości, w której ma być zachowana wolność i demokracja, potrzebujemy gospodarki rynkowej, działającej jednak na innych zasadach niż obecnie. Ta myśl przyświeca Open Eyes Economy (OEE), ruchowi zainicjowanemu
w Krakowie w środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego. Działania ruchu OEE
zmierzają do tego, by zaangażować w dyskurs jak największą liczbę przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych. Taka twórcza różnorodność jest konieczna do wdrożenia potrzebnych zmian, co wymaga włączenia
ludzi do debaty o charakterze zarówno konceptualnym, jak i praktycznym.
Potrzebna zmiana musi się dokonać przede wszystkim w podstawowych
środowiskach społecznych i w głównych organizacjach zbiorowej aktywności – w przedsiębiorstwach, miastach, wspólnotach lokalnych, instytucjach
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kultury, szkołach, w szczególności w uniwersytetach. To miałoby prowadzić
do wyłonienia nowego ładu aksjonormatywnego, w którym wartości instrumentalne nie będą rugować egzystencjalnych.
Ład aksjonormatywny nie jest wytworem jednostek. Wyłania się w następstwie „etycznego dyskursu”, w którym uczestniczą różni autonomiczni
względem siebie aktorzy prezentujący różne perspektywy poznawcze, racje,
kompetencje i wrażliwości. Efektem tego dyskursu może być przyjęcie określonych uregulowań normatywnych, w tym prawnych, kodeksowych, a także
zmiana etosów regionalnych, zawodowych, środowiskowych. Ale nie kończy to sprawy. Dyskurs musi być stale kontynuowany, choćby tylko dlatego,
że ludzkość kreuje i sięga po coraz bardziej zaawansowane technologie. Cywilizacyjnie się przeobrażamy i musi temu towarzyszyć przemiana kulturowa.
W przeciwnym razie doszłoby do samozniszczenia ludzkości.
Gdy refleksja aksjologiczna i dyskurs etyczny zanikają, rodzi się tyrania,
która narzuca swoją perspektywę aksjologiczną. Pod jej „rządami” stopniowo,
ale konsekwentnie dokonuje się „deaksjologizacja” życia społecznego: wartości instrumentalne wypierają wartości egzystencjalne.
Coraz więcej głosów wskazuje na to, że jednym z krytycznych problemów
systemu kapitalistycznego jest rozerwanie związku między rynkiem i wartościami. Głosy te dotyczą współczesnej gospodarki rynkowej, ale także teorii
ekonomii. Rynek „wyzwalający się” z wartości narzuca tę samą logikę innym
obszarom życia społecznego. To oznacza, że jeśli „nie opłaca się” bazować na
wartościach w działalności gospodarczej, to tego samego (w imię „opłacalności”) żąda się także od aktorów obecnych w polu kultury, edukacji itd. Wówczas
jedynym uzasadnieniem aktywności społecznej jest efektywność mierzona
skalą korzyści finansowych. To zaś unieważnia mnóstwo innych fundamentalnych dla ludzi odniesień, takich jak np. poczucie, że jest się potrzebnym,
że coś ma sens, że kogoś wspieramy.
Zasadnicze pytanie polega na tym, czy zerwanie więzi między rynkiem
i wartościami jest nieuchronne i wynika z natury rynku, czy też to następstwo
określonego modelu gospodarki rynkowej, w którym nie ma granic komercjalizacji dóbr i relacji społecznych. Współczesna gospodarka rynkowa jest
w dominującej mierze transakcyjna i oportunistyczna: jest do skrajności
wyrachowana i do skrajności wyzbyta empatii. Brakuje w niej odpowiedzialności i solidarności. Te nie rozwiną się, jeśli nie dokonamy przejścia do innego
modelu gospodarki rynkowej – relacyjnego i prorozwojowego.
Chcemy, aby Gdańsk, w którym wyłonił się ruch Solidarności, który walnie
przyczynił się do upadku systemu komunistycznego i zjednoczenia podzielonej Europy, stał się miejscem debaty o solidarności i rozwoju w każdym
z możliwych wymiarów terytorialnych – lokalnym, regionalnym, krajowym,
międzynarodowym i globalnym. Chcemy, aby tu, w Gdańsku, formowane
były idee i propozycje działań, które przyczynią się do godzenia gospodarki

rynkowej i solidarności społecznej, które umożliwiać będą czynienie ze spójności społecznej rozwojowej siły.
Wielkim problemem współczesności staje się „pogodzenie”: (i) gospodarki
rynkowej, (ii) solidarności społecznej, (iii) kultury obywatelskiej i (iv) cyfrowej
rewolucji. To cztery wierzchołki „kwadratury przyszłości”. Da się ją rozwiązać poprzez urzeczywistnienie koncepcji „solidarnego rozwoju” kulturowa”,
odwołującej się do następujących zasad:
1. Dostęp jednostek i grup społecznych do ważnych dla ich rozwoju zasobów jest nie tylko fundamentem rozwoju, ale także demokratycznego
porządku.
2. Dostęp jednostek i grup do kluczowych zasobów powinien zostać uznany
za prawo – prawo do rozwoju.
3. W tym kontekście trzeba sytuować prawo do miasta interpretowane jako
prawo dostępu do zasobów oraz do wykorzystywania potencjału twórczego mieszkańców w rozwoju miasta.
4. Szerszy, rozwojowy obieg gospodarczy napędzają nie tylko transakcje,
ale przede wszystkim trwałe relacje, w które wchodzą uczestnicy gospodarowania. Dzięki temu stają się współwytwórcami wartości ekonomicznych.
5. Produktywność w makrospołecznej skali wynika między innymi z zbiorowego uświadomienia sobie istnienia rozwojowej okrężności i wypracowania mechanizmów i narzędzi jej podtrzymywania. Brak takiej świadomości powoduje, że nie potrafimy rozpoznać negatywnych konsekwencji
obiegu gospodarczego i im zapobiegać. Nie zostaną zatem uruchomione
odpowiednie siły sprawcze je neutralizujące.
6. Jakość życia jest istotną i niezbędną kategorią odniesienia w myśleniu
o okrężności rozwojowej. I kategorią, która ma ogarnąć daną społeczność, a nie tylko poszczególne jednostki.
7. Oddziaływanie na poziom jakości życia mieszkańców musi brać pod uwagę
nie tylko ich rzeczywiste potrzeby, ale także zmieniające się warunki ich
zaspokajania. A one powodują, że potrzeby ludzi ewoluują, zmienia się
też stopniowo ich struktura. Koncentrowanie się na potrzebach jednego
rodzaju prowadzi do deprywacji innych, co staje się źródłem stresu i życiowego dyskomfortu.
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8. Aby alternatywne reguły gry ekonomicznej i siły je pobudzające mogły się
w ogóle wyłonić, przestrzeń działalności gospodarczej musi być w jakieś
mierze przestrzenią wolną, czyli wspólną w tym sensie, że dostępną dla
aktywności każdego aktora. Oznacza, to że nie może ona zostać w pełni
sprywatyzowana i zawłaszczona.
9. Im większe znaczenie dla rozwoju jednostki i społeczności mają dane
dobra, tym bardziej indywidualnemu, prywatnemu korzystaniu z nich
musi towarzyszyć ich wspólnotowa pula. Bez takiej puli prędzej czy później znacząca część jednostek zostanie wyłączona z korzystania z tych
dóbr, co będzie blokować ich indywidualny rozwój, ale także rozwój społeczności.
10. Nowe kompetencje - niezbędne dla opanowywania gwałtownie zachodzących zmian technologicznych - muszą wynikać z powiązania różnego
rodzaju wiedzy. Nie tylko tej dotyczącej oddziaływania na obiekty (technicznej) oraz oddziaływania na systemy społeczne (społecznej), ale także
tej wiedzy, która jest pochodną dyskursu aksjonormatywnego (modalnej).
11. Niezbywalną składową procesu kształcenia jest wyzwalanie wyobraźni
jego wszystkich uczestników i ich rozwojowych aspiracji. W czym szczególnie pomocna jest edukacja kulturalna służąca rozbudzaniu potrzeby
własnej ekspresji twórczej.
12. W każdym społeczeństwie niezbędny jest jakiś poziom inwestycji publicznych, bez których utrzymanie i podnoszenie jakości życia obywateli
nie jest możliwe. I jeśli nie osiągają tego niezbędnego poziomu, znacząca
część potencjału rozwojowego ulega anihilacji.
13. Wzrost gospodarczy, który prowadzi do pogłębiania nierówności społecznych, jest nieakceptowalny.
14. Z punktu widzenia produktywności współczesna gospodarka jest w coraz
większym stopniu gospodarką jałowego obiegu. Jest ekonomią rozrostu,
a nie rozwoju; więcej marnujemy i niszczymy ,niż wytwarzamy.
Te tezy ukazują główne nurty tematyczne idei Solidarni w rozwoju, dla których kluczowe będą następujące zagadnienia:
■

relacje między efektywnością ekonomiczną, produktywnością gospodarczą i spójnością społeczną,

■

jakość życia jako kategoria rozwojowej okrężności,

■

prawo do rozwoju, w tym prawo do miasta, i dostęp jednostek i grup
do zasobów,

■

dobra wspólne i indywidualne prawa własności,

■

uwspólnianie wiedzy i rola uniwersytetów, nowe kompetencje w warunkach gospodarki cyfrowej,

■

kształtowanie imaginarium ekonomicznego i rozwojowego oraz rola dyskursu aksjonormatywnego.

Cykl wydarzeń „Solidarni w rozwoju” jest częścią Open Eyes Economy, ruchu
intelektualno-społecznego, w ramach którego tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce – Open Eyes Economy Summit.
Podczas pierwszej edycji Kongresu gościliśmy znakomitych mówców, których wystąpienia chcieliśmy przytoczyć w niniejszym opracowaniu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ważnymi głosami, które zawarte są w tej
publikacji. Zapraszamy też do odtworzenia nagrań z pierwszego Kongresu,
które są dostępne są na stronie: https://kongres.solidarniwrozwoju.pl/,
a także do udziału w kolejnych planowanych wydarzeniach w ramach cyklu
„Solidarni w rozwoju”.
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Aleksandra
Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

Tekst pochodzi z wystąpienia:
Solidarni w rozwoju – od idei ku praktyce
Szanowni Państwo, powitał już Państwa dyrektor Basil Kerski, ja mogę tylko
ucieszyć się jako współgospodyni, że wreszcie dochodzimy do finału, a może
otwieramy kolejny, nowy rozdział ważnej debaty, nie tylko w naszym mieście, ale także w całym regionie. Cieszę się, że dwa dni temu, w sobotę, spotkaliśmy się w Tczewie, a parę dni wcześniej w Gdyni. Mieliśmy okazję rozebrać demokrację na czynniki pierwsze i przyjrzeć się jej z różnych perspektyw.
Nie tylko oglądanie, ale też praktykowanie demokracji jest czymś bardzo mi
bliskim i cieszę się, że to się dzieje. „Solidarni w rozwoju. Od idei ku praktyce”
to solidarne miasto, rozwój, równowaga, dobrostan.
Kiedy słyszę słowo „solidarni”, widzę robotników z całego regionu, którzy dołączali tutaj 41 lat temu do strajkujących stoczniowców, ale przecież
wszyscy wiemy, że to nie byli tylko robotnicy. Do strajkujących dołączyła
delegacja, jak to się wtedy mówiło, intelektualistów, nie tylko z Warszawy,
ale także z różnych innych miejsc w Polsce. Ale słysząc „solidarni”, widzę także
współczesne obrazy, widzę chociażby polskich strażaków jadących gasić pożar
w Grecji, czego nie tak dawno temu byliśmy świadkami. Widzę wreszcie
naszych gdańskich harcerzy rozwożących posiłki tym, którzy nie mogli sami
zadbać zaopatrzenie się w czasie pandemii. Świat, w którym nikt nie jest pozostawiony sam sobie, to dobry świat, można by powiedzieć – idealny. To świat
oparty na idei solidarności, ale nie tylko na niej – przede wszystkim na idei,
która została wdrożona, stała się praktyką. Solidarność czyni bowiem nasze
życie lepszym, jest lekarstwem na samotność i wszelkie biedy, niesie wsparcie,
ale także tym, którzy praktykują solidarność, daje możliwość samorealizacji.
Ja, jako samorządowiec, często rozmawiam o tej samorządności lokalnie
z tymi, którzy posługują się różnymi obcymi językami. Okazuje się, że chyba
w żadnym języku nie ma słowa „samorządowiec”, zamiast niego stosuje się
określenia „polityk lokalny”, „polityk miejski”. Jako prezydent miasta, osoba
bardzo mocno zakorzeniona w Gdańsku i w działaniu blisko ludzi, chcę dziś
powiedzieć kilka zdań o miejskości.
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Nie ma miejskości bez solidarności. Solidarność sprawia, że patrzymy trochę
dalej niż na skraj własnego pola, wspólne dobro we wspólnych przestrzeniach
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miasta tworzy bowiem realny dobrostan – w odróżnieniu od zindywidualizowanego dobrobytu. Z praktycznego punktu widzenia, z perspektywy
codziennego zarządzania miastem nieczęsto używamy słowa „solidarność”.
Ale solidarność jest często potrzebna w dialogu, w ścieraniu się różnych poglądów na temat tego, jak ma wyglądać konkretny plac, konkretny zieleniec,
albo dyskusji o tym, czego bardziej potrzebujemy, na przykład nowej linii
kolei, która będzie zbiorczo w bardziej ekologiczny sposób niż indywidualne
środki transportu dowozić ludzi do pracy i do szkoły. Musimy rozmawiać między innymi o tym, że kolej jest czymś inwazyjnym, czymś, co zmienia przestrzeń naszego życia. Często wiąże się z wyburzeniami czy wycinkami zieleni.
Jak w takim dialogu ważyć dobra? Jak umiejętnie rozmawiać?
Usiłuję myśleć o twórczym działaniu, a nie jedynie o wysuwaniu wzajemnych roszczeń, pretensji, oskarżeń, złych intencji, z którymi tak często spotykamy się jeszcze przed wdrożeniem projektu, które widzimy z tak zwanej
drugiej strony. Pamiętajmy jednak, że w istocie nie jest to druga strona, lecz
strona, która może myśli inaczej, z innej perspektywy. Często żyjemy w stereotypach wygłaszanych z jednej strony przez aktywistów miejskich o urzędnikach, a z drugiej strony – przez urzędników o aktywistach miejskich. Trudno
nam sięz spotkać w rzetelnym dialogu i otwartości, wyzbyć się uprzedzeń.
Dotyka to bardzo wielu dziedzin życia w mieście – kultury, sportu, wspólnego gospodarowania przestrzenią, o której mówiłam przed chwilą, ale też
ekonomii. Wielu z Państwa na tej sali to osoby, którym ekonomia i przedsiębiorczość są bliskie. Często ścieramy się w ideach, ścieramy się w pomysłach,
w działaniu, jak uczynić ekonomię i przedsiębiorcze działanie bardziej uwspólniającym. Myślę, że wielu takich przedsiębiorców działa na terenie naszego
kraju już dziś, ale zawsze chcielibyśmy więcej.
Dzisiaj pochylamy się nad tematem, który bardzo mocno dotyka ulicy,
podwórka, każdej gminy, każdego miasta. To temat, który nie zna granic. My
w Gdańsku ścieramy się niejako już od 10 lat, tworząc stowarzyszenie Obszar
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tym razem jednak chcę powiedzieć o
bardzo konkretnej sprawie – o klimacie. Możemy rozmawiać o zmianie klimatu, o katastrofie klimatycznej, żeby użyć mocniejszych słów, które chyba
lepiej opisują to, z czym mamy do czynienia. Jeżeli w działaniu, nie tylko rozmowie, ale też działaniu na rzecz zatrzymania katastrofy klimatycznej nie
będzie wspólnoty, jeżeli nie będzie solidarnego działania, to pewnie nie będzie
nam dane uniknąć skutków tych przemian, które obserwujemy. Mówię o
tym także dlatego, że chociażby w ten weekend inaugurowaliśmy w Warszawie pierwsze studia powołanego kilka miesięcy temu Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza. To pierwsze studia dotyczące polityki
energetycznej i klimatycznej. Musimy uczyć się nie tylko pisania projektów,

ale także ich wdrażania po to, żeby wspólnie ocalić nasze miasto, nasz kraj,
Europę i planetę.
Drugi obszar, który także dotyka miast, również Gdańska, niezależnie
od tego, co rządy centralne czy polityka europejska czy światowa na ten
temat sądzą, to kryzys migracyjny. Z tym zjawiskiem będziemy mierzyć się
w przyszłości na jeszcze szerszą skalę, także z powodu zagrożeń klimatycznych, o których mówiłam przed chwilą. Czasami widzimy w serwisach informacyjnych, jak gdzieś daleko od nas toczą się bitwy o wodę, ale pamiętajmy,
że dla nas nie jest to wcale tak daleka przyszłość. Z kaprysami pogody mierzą się prezydenci miast. Szczęśliwie w tym roku w Gdańsku nie było wielkiej
ulewy, ale moi koledzy czy to w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Łodzi mieli
z tym do czynienia. W dyskursie publicznym oskarża się prezydentów o to,
że nie potrafią przygotować miasta na ulewę – do tego już się chyba przyzwyczailiśmy. Ale przecież nie o to chodzi. Owszem, powinniśmy być przygotowani na różne katastrofy, ale żaden wójt, burmistrz czy prezydent nie da
rady przygotować jakiejkolwiek infrastruktury na nagły deszcz, kiedy w ciągu
jednego dnia czy kilku godzin spada miesięczna suma opadów. To pokazuje,
że kryzys klimatyczny jest faktem i bez małych, solidarnych działań nie zdołamy mu zapobiec.
Powiem na przykładzie Gdańska, bo takie informacje nieczęsto docierają do
opinii publicznej. W ciągu ostatnich czterech lat małymi działaniami – małą
retencją, przydomowymi ogrodami deszczowymi etc. – udało nam się pozyskać retencję zbiornika przy ulicy Słowackiego. To suma konkretnych działań, w które każdy może się włączyć bardzo świadomie.
Wracając do migracji – ta migracja, której jesteśmy świadkami, dotyka nas
bezpośrednio. W naszym mieście dla ponad 2000 uczniów język polski nie jest
pierwszym językiem. Możemy zadawać sobie pytanie, czy to dużo, czy mało
– łącznie w Gdańsku mamy 80 000 uczniów. W tej skali 2000 – każdy niech
to oceni. Lecz tempo przyrostu tych właśnie obywateli naszego miasta, dla
których język polski nie jest pierwszym językiem, jest bardzo dynamiczne.
Rok temu takich uczniów było 1200. I żadna pandemia, żadne uszczelnienie granicy, żadne stawianie tam nie zatrzyma tej wymiany ludzi. Ci ludzie
nie przyjeżdżają tutaj tylko w poszukiwaniu lepszego życia. Często przyjeżdżają na przykład dlatego, że ich firma otwiera u nas swój oddział. Globalizacja powoduje, że wielu z nas może pracować w domach, przy swoich komputerach, albo z drugiego końca świata. Pandemia także mocno wpłynęła
na ten stan rzeczy.
Przechodząc do pandemii – inny wymiar solidarnego działania, myślenia o
drugim człowieku, to szczepienia. Temat trudny, osobiście bardzo się cieszymy,
że Gdańsk jest jednym z liderów, jeśli chodzi o wyszczepienie populacji. Kiedy
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jednak sobie myślę, że te 63% wyszczepionych to ładny wynik na tle Polski,
ale kiedy spojrzymy na Portugalię, w której ogół społeczeństwa wyszczepionego to 86%, to chyba każdemu z nas daje do myślenia. Przechodząc jednak
z miasta do miejscowości sąsiednich – rozmawiałam ostatnio z Tadeuszem
Kobielą, wójtem Sierakowic, które są najmniej wyszczepionym miejscem
w Gdańsku, a jednocześnie jedną z najbardziej ludnych i płodnych z gmin na
naszym terenie. Wójt opowiadał mi o tym, że kiedy chodzi i przekonuje różnych liderów opinii publicznej do szczepień, to okazuje się, że ma problem,
ponieważ nie ma partnerów. Takich partnerów, którzy mają posłuch u ludzi,
jak chociażby lokalni proboszczowie. Jedynie połowa z nich zgodziła się przeczytać list wójta w tej sprawie. I myślę, że, kiedy patrzymy na świat czy na kraje,
w których brakuje szczepionek, a te szczepionki nawet u nas – w Gdańsku,
w Polsce – się po prostu marnują, i chcemy zapanować nad kryzysem, który
wywołała pandemia – powinno dotrzeć do nas, że nie damy rady tego zrobić
samodzielnie. Ani w Gdańsku, ani we Wrocławiu, ani w Krakowie czy w Warszawie nie zapobiegniemy rozwojowi pandemii, jeśli zjawiska solidarności nie
będziemy widzieli bardziej globalnie.
Mierzymy się także z trucizną populizmu, nienawiści, agresji, dyskryminacji.
Możemy o tym rozmawiać w Parlamencie Europejskim, możemy rozmawiać
na forach ONZ, ale bez poważnych, realnych działań tu na miejscu nie damy
rady powstrzymać tych negatywnych emocji i zjawisk. Cieszę się, że w ubiegłym tygodniu odbył się Gdański Tydzień Demokracji. To była wyjątkowa,
piąta edycja wydarzenia, w którą z całą mocą włączyliśmy młodych ludzi.
Zainaugurowaliśmy Gdańskie Lekcje Obywatelskie – program, który powstał
we współpracy z wieloma organizacjami, ale przede wszystkim z nauczycielami. To program skrojony na miarę, bo obejmuje zarówno lekcje dla przedszkolaków, jak i zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu w dialogu uczymy młodych ludzi patrzeć szerzej
otwartymi oczami na świat – ten najbliższy, ulicy i dzielnice – ale też na ekonomię, na innego. To program pilotażowy, ale już w tej chwili przystąpiło do
niego kilkadziesiąt szkół.
Głęboko wierzę, że właśnie takimi małymi, nie spektakularnymi działaniami, jak „Solidarność Codziennie”, jak „Zrozumieć Sierpień” – czy inne inicjatywy współtworzone przez Europejskie Centrum Solidarności – właśnie
takimi działaniami edukacyjnymi będziemy zmieniać świat na lepsze, ale nade
wszystko zmieniać świadomość. To jest to, co każdy lider lokalny, każdy wójt,
burmistrz, prezydent może zrobić. Nie dokona tego jednak sam, bez aktywnej społeczności lokalnej.
I na koniec dwa wątki. Jeden z nich to Unia Europejska, nasza europejska
wspólnota. Myślę, że solidarność europejska jest czymś, o czym często nie

myślimy, nie do końca zdajemy sobie z niej sprawę i nie doceniamy jej wagi.
Często to, co dobre i co przynosi jakiś efekt, nie wzbudza poklasku. Większe
emocje budzi to, co złe i negatywne. Ale dzisiaj to, że wiele lokalnych wspólnot, organizacji, osób z bardzo różnych środowisk zaczyna sobie zdawać
sprawę, jak ważna jest nasza obecność, obecność Rzeczpospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej, jest czymś szalenie ważnym. Możemy zastanawiać się, ilu
ludzi wyszło na ulice, przyłączając się do ostatniej manifestacji. Mnie bardziej
jednak cieszy to, że w Bytowie także odbyła się taka manifestacja, że podobne
zgromadzenia zostały zorganizowane się także w różnych mniejszych miejscowościach. Choć kamery świata skierowane są na Plac Zamkowy, to równie
ważne rzeczy dzieją się w mniejszych miejscowościach. Istotne jest to, żebyśmy umieli stawać po stronie tego, co ważne i co przynosi wartość. Holenderska kulturolożka Mieke Bal pisała o wędrujących pojęciach, i chyba tak jest też
z pojęciem solidarności. Raz pisana wielką, a raz małą literą, jest takim właśnie
wędrującym pojęciem. Czasem błądzącym, schodzącym na manowce, czasem nie do końca wypełnionym treścią, jeszcze gorzej, jeśli niewypełnionym
działaniem. Ale myślę, że dzisiejsza debata jest kolejną odsłoną przywracania
prawdziwego, wspólnotowego znaczenia słowu „solidarność”. To pojęcie solidarne ze wszystkimi, nikogo nie wypychające poza margines, nie wykluczające, będące fundamentem współpracy i współodpowiedzialności za wspólne
dobro. Marzę, aby w taki sposób solidarne było miasto Gdańsk.
I na koniec rzecz, o której nie sposób nie wspomnieć. Kiedy odmieniamy
przez różne przypadki słowo „solidarni”, myślę, że wielu z nas przed oczyma
stają sceny z naszej wschodniej granicy – ciemny las, coraz częściej szron
na wyschniętych liściach, płacz dzieci, ciała splecione tak, żeby nie dać się
wedrzeć chłodowi. Ja czuję wtedy wstyd i gorycz, ale też niemoc. O solidarności pewnie łatwiej prawić w ciepłych albo klimatyzowanych salach konferencyjnych, dużo trudniej tam na granicy, w skrajnie trudnych warunkach. Nasza
odpowiedzialność jest tym większa, że my tutaj, w Polsce w XXI wieku, żyjemy
w dobrostanie właśnie dzięki solidarności. Miejmy więc zdolność nie tylko
refleksji, ale też działania. Proszę teraz o minutę ciszy za tych, którzy stracili
życie na granicy polsko-białoruskiej.
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Solidarni w rozwoju
– w czym rzecz?
Tekst pochodzi z wystąpienia:
Autorytarne bezpieczeństwo vs solidarny rozwój
Pani Prezydent, Szanowni Państwo, to dla mnie bardzo szczególny moment,
który przypomina mi zaproszenie, jakie kilka lat temu otrzymałem od Pawła
Adamowicza. Prezydent zaprosił mnie do rozmowy o tym, jak skutecznie szukać nowych dróg i sposobów działania, jak łączyć się we wspólnym działaniu.
Moment, w którym mogę kontynuować tę rozmowę sprzed paru lat i powiedzieć, czego od tamtej chwili się nauczyłem – czego razem się nauczyliśmy
– jest dla mnie bardzo ważny.
Pamiętam dobrze, jak Paweł Adamowicz z dumą zaprosił mnie do hotelu
So Stay i pokazywał, jak skuteczna jest ekonomia społeczna w działaniu.
Pamiętam, jak mówił o różnych formach poszukiwania dialogu jako deliberacji nad rozwojem miasta. Pamiętam też, jak mówił, że to, co osiągnęliśmy
w zakresie rozwoju infrastrukturalnego, nie wystarczy, żebyśmy mogli dalej
się rozwijać; potrzebujemy nowych idei, nowych pomysłów, musimy szukać nowych sposobów działania. Z tych rozmów wyłoniło się nasze wspólne
myślenie o tym, że potrzebujemy solidarnego rozwoju. Moje dzisiejsze wystąpienie zatytułowałem dodatkowo „Solidarni w rozwoju – w czym rzecz?”.
Zaczynam od myśli papieża Franciszka, która na pewno byłaby bardzo bliska
Pawłowi Adamowiczowi: Zwrócenie się ku marginesom oznacza poszerzenie naszych horyzontów, ponieważ widzimy jaśniej i szerzej z krańców społeczeństwa . Prezydent Adamowicz tak myślał o mieście. Podkreślał, że musimy
zwrócić uwagę na jego słabe punkty rozwojowe, żeby spojrzeć na całość, na to,
co jest siłą miasta, aby tę siłę wzmocnić. Musimy popatrzeć na miasto z wielu
punktów widzenia, także z perspektywy tych słabszych ośrodków, których
z centrum często nie dostrzegamy. Za punkt wyjścia moich rozważań przyjąłem refleksję o państwie, przede wszystkim w perspektywie problemu prawomocności i praworządności. O praworządności w Polsce od kilku lat dyskutujemy dużo. Dużo mniej o prawomocności.
Prawomocność jest kategorią pojemniejszą – oczywiście jest osadzona
i umocowana w systemie prawnym, ale nie tylko. Prawomocność rodzi się
z uznania przez obywateli danego państwa za swoje, z gotowości do jego
obrony i respektowania formułowanych przez państwo reguł. Przeciwieństwem prawomocności jest nieposłuszeństwo obywatelskie, które nie musi
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się ujawniać wyłącznie poprzez protesty; ujawnia się też w anarchii obywatelskiej, w lekceważeniu swojego państwa, w swego rodzaju autarkii, wycofaniu się, zdystansowaniu względem kraju i jego spraw. Kiedy jednak pojawia się sytuacja kryzysowa, z jaką mieliśmy i wciąż mamy do czynienia, widać
wyraźnie, jak deficyt praworządności przejawia się w niezdolności państwa do
rozwiązywania problemów, w podejmowaniu decyzji nieskutecznych, kosztownych, nietrafnych, opóźnionych.
Sprowadzając prawomocność do praworządności, sprawiamy, że określona
prawnie procedura wypiera i zastępuje porządek etyczny. W pewnym sensie ta procedura staje się fundamentem aksjologicznym i zaczyna nad nami
dominować formalistyczny legalizm. Prawomocność wówczas zanika, a my
widzimy, jak słabnie społeczna legitymizacja państwa.
Rozmawiając dziś o solidarności w rozwoju, koncentrujemy się na oddolnych
ruchach i działaniach, na kłączach społeczeństwa. Profesor Cezary Obracht-Prondzyński namawia nas, abyśmy na nich skupili swoje wysiłki i robili swoje,
nie czekając, aż nastąpi jakaś zmiana polityczna. Oczywiście, powinniśmy
w ten sposób działać, ale nie możemy tego oderwać od myślenia o państwie.
Zastanawiam się zatem, czym jest idea państwa. Otóż ideę tę można i należy
rozumieć dwojako – po pierwsze jako składową społecznego wyobrażenia
o tym, jakie to państwo być powinno. Jak powinno działać? Czego obywatele mają prawo od niego oczekiwać? To wyobrażenie społeczne konstytuuje w istocie rzeczy państwo od zewnątrz i nadaje mu społeczne umocowanie. Wyraża się ono zarówno w presjach różnych interesów czy roszczeniach,
ale także w gotowości do uczestniczenia w tych działaniach, które państwo
proponuje i inicjuje. Można zatem powiedzieć, że społeczne wyobrażenie
określa, jak obywatele i poszczególne ich grupy działają poprzez państwo
i wobec państwa.
Ale jest jeszcze drugi sposób rozumienia idei państwa, który też trzeba
dostrzec. Ideę państwa można też postrzegać jako ideowy wyraz jego
wewnętrznego ukonstytuowania, jako zdeklarowaną formułę ładu konstytucyjnego wyrażoną w uroczystych wypowiedziach ideowych przywódców
oraz najważniejszych państwowych dokumentach, w tym konstytucji.
Zasadniczy problem polega jednak na tym, że te dwa sposoby rozumienia
idei państwa muszą ze sobą korespondować. Nie mogą wzajemnie się wykluczać, nie mogą funkcjonować odrębnie, nie mogą być światem i antyświatem,
rzeczywistością i nierzeczywistością jednocześnie. Dystans między tymi ideami może się zmniejszać lub zwiększać; nie ma państw, w których byłyby one
ze sobą nierozerwalnie związane również dlatego, że nie mogą być zastygłe.
W Polsce mamy do czynienia ze znaczącym rozejściem się tych składowych idei państwa. Od wielu lat znajdujemy się w momencie, w którym nie
działa jeszcze patriotyzm konstytucyjny, a równocześnie przestaje działać
projekt modernizacyjny, który zapewniał obywatelom awans ekonomiczny.
Dlatego wielu naszym rodakom wydaje się, że wyjściem z impasu są rządy
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autorytarne i wyrażają przyzwolenie nie tylko na ich wprowadzanie, ale także
na etatyzowanie naszej gospodarki, na przejmowanie przez państwo kontroli nad różnymi formami życia zbiorowego. W konsekwencji obserwujemy
przejawy poważnego kryzysu tego najważniejszego mechanizmu solidarności społecznej, jakim winno być państwo. W takiej sytuacji tym bardziej koncentrujemy się na tym, co możemy sami zrobić, ale to nie znaczy, że sama
oddolność jest rozwiązaniem problemu.
W roku 2015 w grupie ekspertów w różnych dziedzinach wiedzy przygotowaliśmy raport „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej”,
który opisywał dokładnie ten moment, w którym wyczerpał się nasz projekt
modernizacyjny. W tym raporcie opisaliśmy, jak do tego doszło. Korzenie tego
tkwią głęboko w okresie transformacji gospodarczej, bowiem zaniedbano
wtedy wiele dziedzin życia zbiorowego kluczowych dla rozwoju, koncentrując się na uruchamianiu rynku i wzroście gospodarki.
W roku 2020, pierwszym roku pandemii COVID-19, uruchomiliśmy platformę Open Eyes Economy Hub. Bardzo liczne grono ekspertów opracowało
wtedy ponad sto alertów, które zostały następnie podsumowane w formie
raportu „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej – 5 lat
później”. Głównym jego celem było ukazanie i przeciwstawienie dwóch dróg
rozwoju Polski – autorytarnego bezpieczeństwo oraz solidarności w rozwoju.
Stoimy na rozdrożu, skłóceni, podzieleni i coraz mocniej rozczarowani. Potrzebujemy programu społecznego, który wyprowadzi nas z władzy cynicznego
rozumu politycznego, który wyraża się w stwierdzeniu „ciemny lud to kupi”,
z obezwładniejącego nas zakłamania, wstrętu i niemocy. Przy tak skrajnie
cynicznym podejściu do funkcjonowania państwa demokracja kurczy się
i zanika.
Jak więc należy rozumieć drogę solidarnych w rozwoju? To nie tylko postawa
etyczna, to nie tylko indywidualna solidarność, to nie tylko aktywność jednostek. Solidarność w rozwoju musi przenieść się do polityki publicznej. Używam wszak określenia – o czym mówiła Gesine Schwan – polityka publiczna,
nie zaś polityka partyjna, w którą możemy się angażować lub nie, dystansując się od partyjności w przekonaniu, że w obecnym wydaniu nie służy rozwojowi, a jedynie walce o władzę.
Próba zniesienia odmienności pod hasłem dążenia do równości nie jest
w tej sytuacji właściwą reakcją. Sensowne jest ukierunkowanie praktycznych
działań na odczuwalne zmniejszenie dystansu społecznego, na wzmacnianie
społecznej spójności. Mówił tu o tym dzisiaj Holger Magel, omawiając politykę solidarności terytorialnej na przykładzie Bawarii, gdzie chodzi w szczególności o zmniejszenie dystansu rozwojowego między terenami wiejskimi
i wysoko zurbanizowanymi.
Formalna równość wobec prawa nie jest wystarczająca i nie zapobiega
automatycznie wykluczeniu. Potrzebujemy polityki publicznej stawiającej na
autonomię, otwartość, poznanie, współdziałanie; takiej polityki, która musi
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przełamać ogromny deficyt szacunku i zaufania, z jakim się w Polsce mierzymy.
Potrzebna jest także solidarność redystrybucyjna. Dzielenie się to nasz
etyczny obowiązek, to nasze poczucie bycia razem w człowieczeństwie niezależnie od tego, skąd czerpiemy etyczne inspiracje. Oprócz niej potrzebna
nam jest solidarność we współodpowiedzialności i współwytwarzaniu, solidarność w rozwoju. To solidarność różnych i równych.
Cezary Obracht-Prondzynski niebawem podsumuje dzisiejszy kongres
i z pewnością na konkretnych, praktycznych przykładach omówi, jak solidarnie działać, a nie tylko o tym mówić. Gdy wracam myślą do rozmów z Pawłem
Adamowiczem, pamiętam, że zaczynaliśmy od formułowania pewnych zasad,
którymi powinniśmy się kierować. Zestaw zasad, który wtedy sformułowaliśmy, stanowi dziś punkt wyjścia dla naszych rozmów o solidarności w rozwoju. Wśród tych zasad kluczowy jest dostęp jednostek i grup społecznych do
ważnych dla ich rozwoju danych i zasobów – to podstawa demokratycznego
porządku. Dostęp jednostek do kluczowych zasobów powinien być uznany
za prawo jednostki i społeczności do rozwoju. Jeśli chcemy go obywatelom
zapewnić, pula dóbr uwspólnionych musi być stale powiększana – zwłaszcza
w czasach, gdy coraz większe znaczenie nadaje się prywatnej własności dóbr
intelektualnych. Dotyczy to na przykład wiedzy czy informacji.
Jednym z kluczowych problemów, którymi się intensywnie zajmujemy
w ramach Open Eyes Economy oraz przygotowań się do kolejnego Kongresu
Ekonomii Wartości w Krakowie, jest kwestia solidarności międzypokoleniowej
i wewnątrzpokoleniowej. W zespole, który koordynuję wspólnie z Agnieszką
Chłoń-Domińczak, pracujemy nad raportem „Pokolenia. Solidarni w rozwoju”, który przedstawimy w listopadzie na szóstej edycji Open Eyes Economy Summit. Mówimy w nim między innymi o miastach kurczących się
– a nie brakuje ich tu, w północnej, a szczególnie północno-wschodniej Polsce.
Chodzi o miasta, które szybko tracą mieszkańców, zwłaszcza młodą populację, które wpadają w spiralę zapaści, niknie ich gospodarczy potencjał i baza
podatkowa. Kto więc zajmie się w tych miastach opieką nad starszymi, którzy tam zostaną? Jak finansować niezbędne usługi, z których osoby te będą
korzystać? Jeśli nie popatrzymy na to od tej strony i nie podejmiemy działań, aby temu zapobiec, będziemy obserwować utratę jednej z wielkich sił
rozwojowych naszego państwa, jaką jest dobrze rozwinięty układ osadniczy.
Musimy więc podejmować działania w różnych dziedzinach, nie tylko
w zakresie zabezpieczania społecznego, systemu emerytalnego czy ochrony
zdrowia, bo to oczywiste, ale także w zakresie różnych form infrastruktury
publicznej czy kompetencji, które pozwolą dostrzec współzależności rozwojowe różnych pokoleń, nie wykluczając tego średniego. Jeśli dostrzeżemy
związek między aktywnością edukacyjną i poziomem kształtowania wspólnoty lokalnej, zdołamy utrzymać jej potencjał rozwojowy i ochronić stabilne
warunki materialne.

Wynika z tego, że dyskusje na temat kwestii budżetów i podziału środków powinny kończyć się konkluzją, że należy inwestować przede wszystkim
w edukację i rozwój kompetencji, bo bez nich wszystkie inne dziedziny życia
społecznego i gospodarczego nie mają szans się rozwijać. Powinniśmy starać
się uruchamiać wszędzie pozytywną, korzystną współzależność, tak budować
systemy – w dziedzinach zdrowia, edukacji, infrastruktury – aby wykorzystywać potencjał wielopokoleniowości i skracać dystanse wewnątrz pokoleń.
Na motyw przewodni Open Eyes Economy Summit 2021 wybraliśmy hasło
„Generacje mają swoje racje”. Nie chodzi tylko o to, żeby być razem, ale także
o to, by działać razem, wspólnie wytwarzać to, co Gesine Schwan określiła
jako common sense, czyli umiejętność spojrzenia na problem z drugiej strony,
dostrzeżenia racji innej grupy, ale przy zachowaniu spójności swojego myślenia.
Na koniec, dziękując Prezydent Gdańska, pani Aleksandrze Dulkiewicz za
to, że możemy wspólnie kontynuować to, zapoczątkowaliśmy z Pawłem Adamowiczem, wrócę jeszcze na moment do postaci Pana Prezydenta. Wydaje
mi się, że najważniejszym, co wyniosłem z rozmów z nim, jest myśl, że więzi
solidarności bazują na zasadzie pomocniczości i priorytecie spójności społecznej. W społeczeństwie pozbawionym solidarności ścieżki rozwoju są blokowane. W takim społeczeństwie rośnie kultura zawiści i nieufności. Po stronie władzy reakcją są rządy podejrzliwości i strachu. Trzeba teraz poważnie
zastanowić się, jak, nie zatracając indywidualizmu, odtworzyć wspólnotę
– nie tylko jako jej solidarnościowy mit.
Do takiego myślenia zaprosił mnie kiedyś Paweł Adamowicz i cieszę się,
że możemy je rozwijać tu, w Gdańsku, kolebce solidarnej i wolnej Polski. I jeśli
powiedziałem na samym początku, że postawiłem sobie za zadanie odpowiedzieć na pytanie „Solidarni w rozwoju – w czym rzecz?”, to starałem się
uczynić to najlepiej, jak potrafię. Nie samo wyjaśnienie jest jednak kluczem:
najważniejsze jest zrozumienie, że solidarność w rozwoju to problem, ale
i wielkie wyzwanie, nasze zadanie polegające na tym, by tak rozumianą Rzecz
uczynić Pospolitą.

21

22

prof. dr hab.
Cezary Obracht
-Prondzyński
Uniwersytet Gdański, Wiceprzewodniczący
Rady Programowej kongresu Solidarni w Rozwoju:
Gdańsk – Polska – Europa – Świat

Tekst pochodzi z wystąpienia podsumowującego Kongres

23

Proszę Państwa, kiedy zaczynaliśmy dzisiejsze spotkanie, najpierw dyrektor Basil Kerski, a następnie profesor Jerzy Hausner nawiązali do początków projektu, który ostatecznie przyjął nazwę „Solidarni w rozwoju”.
Wszystko zaczęło się spotkania i rozmowy prezydenta Pawła Adamowicza z panem profesorem. Prezydent Adamowicz bardzo chciał wymyślić coś
nowego, podjąć rozmowę na temat przyszłości, bo był przekonany, że pewne
paradygmaty, możliwości, czy też scenariusze się wyczerpały. Wobec niektórych problemów zaczęliśmy być bezradni, dochodząc do wniosku, że dotychczasowy model funkcjonowania staje się przestarzały. Podjęliśmy to wyzwanie, które stało się tym donioślejsze po tragicznej śmierci prezydenta Pawła
Adamowicza. Jesteśmy zobowiązani tę refleksję kontynuować i zapraszać
do dyskusji, którą toczymy, bardzo różnych ludzi.
Choć okoliczności były różne, a nasze działania utrudniła pandemia, właściwie nie przestaliśmy dyskutować o tym przedsięwzięciu. Zdarzały się takie
czy inne momenty kryzysu, ale trzeba powiedzieć, że cały projekt powstawał
na drodze dialogu: międzysektorowego, międzyśrodowiskowego i międzyterytorialnego. Brali w nim udział ludzie o różnych wrażliwości i przekonaniach,
oczekiwaniach, a być może też o odmiennych celach. Sam fakt, że doszliśmy do punktu, w którym dziś się znajdujemy, jest ważnym doświadczeniem
społecznym dla wszystkich tych osób, które zasiadły w radzie programowej,
które współtworzą Europejskie Centrum Solidarności i Fundację GAP. To niezwykłe doświadczenie dla wszystkich, którzy byli w ten projekt zaangażowani.
Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z serii wydarzeń. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w czerwcu w Hevelianum, gdzie po 2,5 roku przygotowań i dyskusji zaprezentowaliśmy naszą ideę. Następne było spotkanie podczas Forum
Przedsiębiorstw, kolejne odbyło się w minioną sobotę w Tczewie – rozmawialiśmy wówczas o solidarności terytorialnej.
Pierwotnie zakładaliśmy, że spotkamy się raz. Nie sądziliśmy, że ten projekt
i towarzysząca mu dyskusja tak się rozwiną. Można powiedzieć, że nastąpiło
cudowne rozmnożenie refleksji i działań. Bardzo się cieszę, że właśnie tak się
stało, bo dzięki temu mogliśmy połączyć wiele punktów widzenia, zaprosić
na te spotkania osoby z wielu środowisk, które patrzą na sprawy z różnych
perspektyw.
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Naszym hasłem przewodnim i nadrzędnym celem od początku było wymyślanie przyszłości, czyli podejmowanie poważnej refleksji nad tym, co stanie
się z naszym społeczeństwem i światem. Kiedy śledziłem trwającą dyskusję,
myślałem sobie, że tak naprawdę możemy mówić o czterech scenariuszach
tego, co nas może czekać w przyszłości; spróbujmy je zarysować.
Po pierwsze wydaje się, że możemy mieć do czynienia ze scenariuszem
rozpadających się społeczeństw – powstanie wiele różnego rodzaju plemion, baniek, archipelagów, gett, a te podziały będą nas pobudzać do ostrej
walki o kurczące się zasoby, na przykład w wyniku zmian klimatycznych.
Będziemy też walczyć o uznanie, o prestiż, o wiele innych rzeczy. To będzie
walka wszystkich przeciwko wszystkim. W tym scenariuszu osłabieniu ulegnie rola regulatora, jakim jest państwo, czy w ogóle rola władzy publicznej.
Drugi scenariusz możemy nazwać eskapizmem obywatelskim, to znaczy
wycofaniem się. W efekcie powstanie pasywne społeczeństwo, które będzie
zarządzane przez coraz bardziej autorytarną władzę. Ta władza będzie obiecywać wystarczający dobrobyt w zamian za autorytarne bezpieczeństwo,
za odstąpienie od aktywności i działań o charakterze obywatelskim – przykład takich rządów widzimy za naszą wschodnią granicą. To także buduje silną
opozycję „my” kontra „oni” – omnipotentna władza i społeczeństwo, które,
póki żyje w wystarczającym dobrobycie, jest zadowolone. Problem wystąpi
dopiero w momencie, kiedy te zasoby się wyczerpią.
Trzeci scenariusz, który może się realizować, a który budzi pewne nadzieje,
to technokratyczna utopia zakładająca sprawne zarządzanie. To będzie model
demokratyczny, ale faworyzujący pewną grupę, która będzie posiadać wiedzę i informację. Kryterium legitymizującym władzę będzie sprawność zarządzania. Kluczowa będzie sprawność rozwiązywania problemów i mierzenia
się z bieżącymi wyzwaniami. Podejmowane przez rządzących działania będą
prawomocne, ale w tym modelu nie będzie miejsca na współdziałanie, na partycypację obywatelską; to będzie technokratyczna umowa. To też model
pozbawiony opresji (w odróżnieniu na przykład od omówionego wcześniej
scenariusza drugiego). Technokrację będą oczywiście wzmacniać narzędzia
techniczne; im te będą sprawniejsze, tym łatwiej będzie zarządzać różnymi
procesami.
Omówmy wreszcie czwarty scenariusz, który moglibyśmy nazwać solidarną
wspólnotą obywatelską – taką, która mierzy się z problemami bezpieczeństwa i deficytu dóbr, które trzeba dzielić sprawiedliwie. Taka wspólnota może
poszczycić się wysoką kulturą dialogu, ale i kulturą konfliktu; potrafi dyskutować, kooperować, potrafi w konflikcie dostrzec nie zagrożenie, lecz możliwość, szansę.
Mamy więc cztery scenariusze, a nasza opowieść jest próbą zbudowania pomysłu na to, jak ten czwarty scenariusz, który wydaje mi się najbardziej pozytywny, skutecznie wdrożyć. To potężne wyzwanie dla każdego,
kto zastanawia się, co może ze swojej perspektywy dołożyć do takiego
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myślenia o solidarnej wspólnocie obywatelskiej. Żeby jej utworzenie stało
się możliwe, musimy spełnić cztery warunki, wokół których nieustannie krążymy w czasie naszej dyskusji.
Po pierwsze – praca. W starciu z instytucjami „na sterydach”, którymi dysponuje coraz bardziej autorytarna władza, strona demokratyczna dysponuje jednym, kluczowym zasobem. Jest nim praca wszystkich tych, którzy są
demokratami z przekonania. To jedyna droga do sukcesu. Owszem, ta praca
nie jest warunkiem wystarczającym, ale jest warunkiem koniecznym, aby
ten scenariusz się ziścił. Jeśli nie zostanie wykonana, to nie zdołamy zrealizować tego scenariusza.
Drugim koniecznym warunkiem na drodze do sukcesu są reguły i wartości, na których będziemy się opierali. Możemy powiedzieć, że każda instytucja – prywatna czy publiczna – kieruje się jakimiś wartościami. Należy jednak
zadać sobie pytanie, czy różne instytucje, środowiska i grupy traktują swoje
światy wartości poważnie? Czy są one rzeczywiście mechanizmami regulacyjnymi określającymi działanie tych podmiotów? Jeśli spojrzę choćby na
środowiska akademickie, to mam pewne wątpliwości, bo widzę tu ogromny
rozdźwięk między wartościami, które są zapisane w kodeksach i dokumentach, a praktyką ich funkcjonowania. Ale mogę to odnieść także do innych
grup zawodowych i środowisk społecznych.
Trzecim warunkiem realizacji scenariusza wspólnoty obywatelskiej, bardzo silnie związanym z poprzednimi, są idee. Cała praca, którą wykonujemy
w omawianym procesie, jest pracą na wartościach i ideach. Innymi słowy
– poważnym uchybieniem strony demokratycznej jest często nierzetelność
w realizacji wartości i brak, deficyt idei. Konsekwencją tego deficytu może
być powrót do scenariusza trzeciego, czyli technokratycznej sprawności.
Mimo wszystko ludzie chcą móc utożsamiać się z ideami, z wartościami, a do
tego także potrzebna jest im wiedza.
Czas teraz na omówienie czwartego z warunków koniecznych do utworzenia solidarnej wspólnoty obywatelskiej – potrzebujemy do tego obywateli. Wielokrotnie rozmawiałem o tym z Pawłem Adamowiczem, który zresztą
pisał o tym w swojej ostatniej książce. Powtarzałem mu: mieszkańców się ma,
obywateli trzeba wykreować. Obywatelem trzeba się stać, a władza powinna
tworzyć odpowiednie warunki dla tego stawania się. Rodzimy się, będąc obywatelami formalnie, ale żeby stać się nimi w pełni, musimy wykonać pracę
w oparciu o wartości, dążąc do pewnych idei. To wszystko kumuluje się w obywatelskości. Żeby stać się obywatelem, kluczowe są relacje – ta przemiana
dokonuje się wyłącznie przez relacje z innymi. To bycie z innym jest prawomocnością bycia obywatelem. Jak trzeba być z innym? Zgodnie z gdańską
zasadą: Nec temere, nec timide – czyli bez zuchwałości, ale i bez strachu.
W tej relacji trzeba odnaleźć równowagę.
Wielokrotnie padało tu pytanie o migrantów, ale nie tylko ich powinna
dotyczyć ta dyskusja. W istocie każdy, kogo spotykam, jest dla mnie innym.
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Muszę chcieć się z nim spotkać, żeby stać się obywatelem. To także kwestia motywacji i aspiracji obywatelskich –są one ważne we wszystkich relacjach, w każdym ze środowisk, w których funkcjonujemy. Jeśli chcemy tworzyć
obywateli, którzy są fundamentem solidarnej wspólnoty, to oni sami muszą
chcieć tymi obywatelami zostać. Żeby chcieli być obywatelami, musi zostać
wykonana cała ogromna praca edukacyjna i formacyjna. Znowu – praca, wartości i idee! Ale potrzebny jest też cały katalog rzeczy, które są dla nas pewnym zobowiązaniem – aktywność, zaufanie, wszystkie te kategorie, o których tu dyskutowaliśmy. To także wychylenie ku innym – bycie obywatelem
jest nieustannie ku innym, zakłada różnorodność i partnerstwo. My to partnerstwo też próbujemy budować między sektorami.
Ważne przy tym, żeby na to wszystko, o czym tu mówimy, poświęcić czas –
to nie mogą być krótkie zrywy, tylko trwanie, powtarzalność i systematyczność. Ludzie, których wprowadzamy w ten projekt, traktują go jako obietnicę.
Jeśli ta obietnica nie znajduje kontynuacji, to czują się tym bardziej oszukani.
Często też mówią, że lepiej było nie podejmować żadnych działań, żeby nie
zobaczyć, że świat może być inny i nie przeżyć rozczarowania. Czują się wtedy
o wiele gorzej, niż gdyby nic nie zostało zrobione.
Jest to więc kwestia odpowiedzialności, włączania i użyteczności. Kluczowa
jest sprawa liderów – spośród obywateli muszą wyłonić się liderzy, którzy
będą odpowiedzialni, aktywni i kompetentni, czyli wyposażeni w odpowiednią wiedzę. Obywatele potrzebują podmiotowości i poczucia sprawstwa. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, ale też osób wykluczonych czy
zdominowanych. Grup znajdujących się w takiej sytuacji jest wciąż bardzo
dużo. Nawiązywała do tego także podczas swojego wystąpienia w Tczewie
Sulina Borowska z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, która na przykładzie swoich doświadczeń w środowiskach wiejskich wspominała, że animator
musi posiadać zdolność do zawieszenia swojego ja, swojej racji. Trzeba przełamać w sobie skłonność do forsowania swoich racji, uznać, że niekoniecznie
jest tak, że to ja wiem lepiej, to ja mam rację. W konfrontacji obywatelskiej
czasem trzeba się wycofać, być może zrezygnować z niektórych postulatów
– wtedy dopiero otwiera się przestrzeń na zaistnienie kogoś innego. To jest
oczywiście szalenie trudne, ale ważne, bo dajemy mu szansę na własną podmiotowość.
W Tczewie podkreślałem, że zamiast dyskutowania o sieciowaniu, o sieciach, które dla mnie ciągle są martwe, warto próbować myśleć metaforą kłączy. Kłącza są żywe, pączkują, rozrastają się, a jednocześnie wzmacniają darń.
One łączą społeczeństwo, które jest przecież żywym tworem. Nasz projekt
jest przykładem takiego „kłączowania”, a dowodem na to jest fakt, iż ciągle
rodzą się nowe inicjatywy.
Stawiamy sobie także w ramach naszego projektu pytania o granice różnego rodzaju, na przykład o granice wzrostu. Czy wzrost jest w jakiś sposób
ograniczony? Zadajemy też pytania o granice polityczne, między innymi o to,

co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Warto też pomyśleć o granicach
kulturowych, kiedy konfrontujemy się z innymi. Jak dalece mogą rozrastać
się te nożyce społecznych zróżnicowań?
Ale są też inne granice, ujmowane bardziej metaforyczne. To granice cierpliwości – jak dalece, jak długo cierpliwe będą różne grupy społeczne? To są też
granice podłości – czy są granice podłości? Czy są granice manipulacji? Czy są
granice propagandy? Przecież ciągle mówimy, że coś nie może się wydarzyć,
a potem to jednak się dzieje i kolejne granice zostają przekroczone.
Granice, proszę państwa, są w sercu pytania o solidarność. Gdzie jest granica
między nami a innymi? To być może jedno z najważniejszych pytań, na które
powinniśmy sobie odpowiedzieć. I właśnie solidarność jest narzędziem mierzenia się z granicami – zarówno tymi metafizycznymi, jak i tymi bardziej
dosłownymi.
Padło tu także pytanie o rezyliencję, czyli odporność. To także zagadnienie
bardzo dosłowne i metaforyczne zarazem. Rezyliencja to oczywiście odporność na kryzysy pandemiczne, ekonomiczne czy klimatyczne, ale to też na
przykład odporność społeczeństwa na pokusy autorytarne, na populizm i na
konsumpcjonizm. Pojawia się też pytanie, na ile odporne są państwo, firmy
czy instytucje. To w końcu pytanie o nas samych – na ile my sami jesteśmy
odporni na te wszystkie czynniki i zjawiska?
Jeśli skumulujemy rozważania o odporności i o granicach, to zauważymy,
że mamy obecnie do czynienia z wielkim kryzysem etyki publicznej. W Polsce
dyskusja o etyce życia publicznego nie wygląda najlepiej. Tymczasem osiągnięcia infrastrukturalne nie wystarczą. Nowe wyzwania każą nam wychodzić
poza ten horyzont, ale to wyjście musi być zakorzenione w etyce publicznej,
bo inaczej pojawi się gigantyczny problem z prawomocnością ładu społecznego. Te problemy nie dotyczą tylko Polski; prawomocność ładu społecznego dziś trzeszczy, a wynika to właśnie z nadużywania norm etycznych.
Profesor J. Hausner powiedział, że w takich przypadkach mamy do czynienia z nieposłuszeństwem obywatelskim. Ono może mieć formę buntu, protestu, ale może przybierać też formy destrukcyjne, anarchistyczne, wręcz
rewolucyjne. Niektórzy mogą wybrać emigrację, inni udadzą się na emigrację
wewnętrzną, odsuną się od życia publicznego. Formą nieposłuszeństwa obywatelskiego może być również pasywność, wycofanie się. Z drugiej strony – to
nieposłuszeństwo może się też wyrażać przez kreatywne tworzenie i poszukiwanie alternatyw. Jeśli postrzegam nasze działanie jako formę nieposłuszeństwa obywatelskiego, niezgody na to, co się dzieje, to traktuję je właśnie
jako formę kreowania nowych rozwiązań i rozmowy o alternatywach.
Profesor J. Hausner powiedział, że w tym momencie nie działa już projekt modernizacyjny, a jeszcze nie pojawił się patriotyzm konstytucyjny.
W wiązku z tym rodzi się pokusa przyjęcia autorytarnej protezy, z którą łączy
się cyniczny rozum polityczny i uwiąd demokracji. Tyle tylko, że dzisiejsza
władza definiuje tę sytuację inaczej. Jako alternatywę dla swoich rządów
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wskazuje albo chaos i anarchię, albo celowe pomijanie pewnych grup obywateli. Co możemy z tym zrobić? Na pewno prowadzić rozmowy, dyskusje,
polemizować z taką postawą. Zarzut pomijania i wykluczania kierowany jest
w naszą stronę; trzeba umieć się z tym zarzutem zmierzyć, żeby móc podjąć
polemikę. To jest właśnie wymyślanie alternatywy.
Musimy stworzyć inny sposób komunikowania tego, na czym nam zależy.
Etyka publiczna, która jest nam bliska, powinna pozwalać nam powiedzieć,
że do historii Polski i naszej narodowej tradycji można podchodzić z krytyczną afirmacją. Nie możemy naszego dziedzictwa wyłącznie afirmować, ale
nie możemy też wyłącznie go krytykować i odrzucać, bo to byłoby niesprawiedliwe i wywołałoby w ludziach bunt. Tu znów pojawia się pytanie o balans,
o granicę między afirmacyjnością a krytycyzmem.
Trzeba także myśleć o kompetencjach. Kompetencje kognitywne i społeczne to między innymi kwestia wrażliwości na sprawiedliwość zysków
i kosztów. Ktoś przykładowo musi ponieść koszty transformacji energetycznej, tworzenia nowego ładu i wielu innych przemian. Dziś należy jednak
zastanowić się, jak je sprawiedliwie rozłożyć między różne grupy społeczne?
Równie ważna jest kwestia sprawiedliwości zysków i kosztów w wymiarze
terytorialnym, a tego wszak dotyczy przede wszystkim solidarność terytorialna. Mówimy przykładowo, że peryferia sprzeciwiają się innowacjom, ale
dzieje się tak, bo ponoszą ich koszty, lecz nie czerpią z nich wystarczających
korzyści. To wywołuje bunt.
Etyka publiczna każe nam zatem myśleć sprawiedliwie o kosztach i zyskach,
a także działać z życzliwą empatią, która jest nam bardzo potrzebna. Ta empatyczna troska nie jest oczywiście wystarczająca, ale jeśli jej nie będzie, to
nie zbudujemy solidarnego ładu społecznego. Marian Turski mówił, że nie
możemy być obojętni. To właśnie fundament etyki publicznej, która jest nam
dzisiaj potrzebna. W oparciu o taką etykę będziemy mogli stworzyć solidarne
państwo, bo państwo tworzone przez obywateli zasadza się na współdziałaniu. Współdziałanie zaś może być dwojakiego rodzaju: może przebiegać
w oparciu o lęk – ludzie bardzo sprawnie działają, kiedy są przestraszeni –
albo w oparciu o nadzieję. Solidarność można znaleźć zarówno w tym pierwszym modelu, jak i w drugim. Cała sztuka jednak polega na tym, żebyśmy nie
szli drogą tworzenia plemiennej solidarności, która bazuje na lęku, na obawie
przed obcym i przed przyszłością. Chodzi o to, żebyśmy budowali solidarny
model rozwoju w oparciu o nadzieję na to, że świat może być lepszy i bardziej
sprawiedliwy. Czy takim będzie, w dużej mierze zależy także od nas.
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Tekst pochodzi z wystąpienia:
Solidarność pomimo nierówności? Podziały gospodarcze a rozwój
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Tytuł mojego dzisiejszego wystąpienia brzmi: „Solidarności pomimo nierówności. Podziały gospodarcze a rozwój”. W czasach Konsensusu Waszyngtońskiego, który związany był z rozwojem po 1989 roku, trzeba było zadbać
o współpracę, o rozwój gospodarczy. Co ważne, mówię o Konsensusie
Waszyngtońskim, nie zaś o działaniu Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Mam na myśli ogólną orientację na rynkowe podejście do gospodarki,
zmniejszanie roli państwa i działania zmierzające do likwidowania nierówności społecznych. Umowy społeczne i porozumienia ze związkami zawodowymi były osłabiane, dążono do deregulacji; celem była maksymalizacja efektywności. Nierówność miała pobudzać ludzi do pracy. Jej wynikiem
miał być wzrost gospodarczy przekładający się na życie zwykłego człowieka.
W międzyczasie stanowiska teoretyczny uległy zmianie. Konsensus
Waszyngtoński przestał budzić zaufanie, wzrosły ogromnie nierówności społeczne, które stały się zagrożeniem dla porządku społecznego demokracji, a nawet produktywności gospodarczej. Wbrew założeniom Konsensusu
Waszyngtońskiego nierówności społeczne nasilają problem, a nie go zmniejszają. Jednocześnie spowalniają wzrost gospodarczy i obniżają poziom innowacji.
Zaczęły więc padać pytania o zmianę solidarności, o politykę instytucjonalną,
o wartości, psychologię i kulturę polityczną. Chciałabym zacząć mój wywód
od kwestii rozwoju instytucjonalnego. Mówiąc bardziej ogólnie, musimy
odbudować nadwątloną rolę państwa; stawką są dobro publiczne i polityka
publiczna. Nierówność musi być mierzalna i zwalczana poprzez solidarność,
ale również poprzez systematyczne działania zmierzające do zapewnienia
dachu nad głową, chleba, edukacji, opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom. To jest solidarność instytucjonalna, która różni się od solidarności indywidualnej, osobistej. Nie powinny rozprzestrzeniać się zamknięte, grodzone
osiedla, które dzielą ludzi. Potrzebujemy wspólnej przestrzeni zwłaszcza
w edukacji, ale również w domenie publicznej. Musimy zbudować wspólnotę
doświadczeń, która będzie nas łączyła i stanowiła podstawę solidarności. Niezbędne są: inkluzja, włączenie społeczne, ale też sport, wypoczynek czy edukacja. Wszyscy powinni mieć do niej dostęp; wymaga to finansowania publicznego i wpływów z wystarczająco wysokich podatków. Kolejnym elementem
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solidarności instytucjonalnej jest ustalenie płacy minimalnej; zostało to udowodnione przez laureatów Nagrody Nobla. Demokracja przedstawicielska
wymaga zaangażowania obywateli. Pani prezydent Dulkiewicz również na ten
temat mówiła i bardzo się cieszę, że spotkaliśmy ją we Frankfurcie nad Odrą
kilka dni temu, cieszę się z tego, co pani prezydent robi w Gdańsku, popieram
jej propozycje teoretyczne i praktyczne.
Zaangażowanie społeczne na poziomie gminy i miasta jest niezwykle ważne.
Mamy już duże doświadczenie w temacie aktywności na poziomie gminy.
Aktywność ta polegać powinna przede wszystkim na powoływaniu rad obywatelskich, które będą zajmować się określonymi tematami w skali gminy.
Potrzebujemy więcej solidarności – my, czyli wybierani przez nas przedstawiciele, pracownicy administracji, burmistrzowie, prezydenci, organizacje
społeczne, firmy. Wszystkie podmioty muszą zostać zaangażowane w tworzenie strategii rozwojowych dla gmin i miast, które będą zatwierdzane przez
zgromadzenia lokalne. To zapewni legitymizację tych działań. Cele zrównoważonego rozwoju przyjmują perspektywę globalną, ale trzeba je tłumaczyć na działania na poziomie lokalnym. Bardzo ważne jest, abyśmy zadbali
o instytucjonalizację tego rozwoju na zaangażowaniu społecznym.
Chodzi o to, żeby połączyć zaangażowanie społeczne z demokracją reprezentatywną, przedstawicielską, która jest podstawą naszej legitymizacji.
Jeżeli nie uda się tych czynników połączyć, to zaangażowanie społeczne może
podważyć decyzje podejmowane na poziomie lokalnym. W związku z tym
myślę, że dobrym podejściem do tego tematu, zmierzającym do poszerzenia partycypacji, jest zapewnienie spójności poprzez zaproszenie do działania przedstawicieli sektorów prywatnego i publicznego, a także tak zwanego
trzeciego sektora, żeby wszystkie te grupy zjednoczyły się i zaangażowały
w przygotowywanie długofalowych programów rozwoju. Mówimy tu również o kwestiach migracji, o zwalczaniu zmian klimatu itd. Także tutaj długofalowa współpraca wymaga współdziałania wszystkich zainteresowanych
stron; dopiero współdziałanie zapewni legitymizację takich działań. O tę legitymizację może zadbać rada miasta, czyli organ przedstawicielski na poziomie lokalnym. O to chodzi, kiedy mówimy o solidarności w rozwoju.
Drugim tematem, który chciałam podjąć, jest solidarność oparta o wartości. Solidarność może się rozwijać, jeżeli wartości takie jak sprawiedliwość
czy ludzka godność są zakorzenione w społeczeństwie. Widzimy to w społeczeństwach skandynawskich, gdzie idea ludzkiej godności jest zakorzeniona naprawdę głęboko. To przekonanie o solidarności może być podkopywane przez egocentryzm i doraźne dążenie do sukcesu materialnego; skutki
takiego osłabiania solidarności mogą być katastrofalne. Aby odbudować
te wartości, trzeba nie tylko o nich mówić, ale przede wszystkim stwarzać
szanse do solidarnego działania w skali społecznej, tworzyć platformy społeczne i nowoczesną politykę prorodzinną, umożliwiać współpracę między
rodzicami. Współdzielenie jest ważne, ponieważ podczas wstępnego okresu

socjalizacji wartości, o których mówię, są ważniejsze niż różnice pomiędzy
dziećmi, a zatem liczy się to, co dzieje się w rodzinach.
Konieczne jest także wspieranie solidarności np. w wymiarze spółdzielczym: spółdzielnie mieszkaniowe czy te działające w sektorze produkcyjnym przeżywają w tym momencie swój renesans. Powinniśmy propagować
nowe formy własności, w myśl których własność nie jest związana z konkretną osobą czy prywatną firmą, powinniśmy przyzwyczajać ludzi do solidarnego działania. Mam wrażenie, że ludzie są kształtowani przez przyzwyczajenia, przez to, do czego przywykli. To, czego nie znamy, do czego nie
jesteśmy przyzwyczajeni, wywołuje w nas dyskomfort. W Niemczech w połowie XX wieku widok ludzi o innym kolorze skóry, przybywających z odległych
miejsc, był czymś nietypowym. Teraz już jesteśmy z tym widokiem oswojeni; podobnie musimy postępować w wielu innych kwestiach związanych
z solidarnością. Musimy poszerzać horyzonty, to będzie naszą solidarność
wzmacniało. Ja jestem filozofką polityki, w swojej pracy naukowej zajmowałam się m.in. badaniem myśli Arystotelesa, który również mówił o zagadnieniach związanych z etyką.
Aby zrealizować nasz cel, konieczne jest też budowanie poczucie własnej
wartości, empatii i wzajemnego szacunku. To wszystko przełoży się na funkcjonowanie społeczeństwa w dziedzinie edukacji i innych kluczowych obszarach. Budowanie empatii, wczuwanie się w sytuację drugiej strony to niezwykle ważne zadania, które musimy zrealizować. Wydaje się, że stoją w kontrze
do tendencji z ostatnich dziesięcioleci, kiedy skupialiśmy się na tym, co dotyczyło wyłącznie nas samych. Dzięki nauce empatii będziemy bardziej wyczuleni na to, co dzieje się w społeczeństwie. Kant starał się określić gemeinsam,
zdrowy rozsądek, ale pamiętajmy, że nie jest do końca to samo co angielskie common sense, zdrowy rozsądek definiowany przez anglosasów. Sednem gemeinsam jest jedność, chodzi więc również o wczucie się w sytuację
innych, spojrzenie na świat oczami innego. Trzeci element tego konceptu
Kanta to spójne myślenie. Bardzo ważne w procesie tworzenia solidarności
jest uczenie, praktykowanie patrzenia na sytuację oczami innych. Solidarność jest wartością fundamentalną, potrzebą społeczną, ale również pierwotną skłonnością ludzi. Jeżeli nie zostanie zakłócona przez błędy w socjalizacji, czy przez złe doświadczenia, pozwoli nam zbudować trwałą wspólnotę.
Musimy zatem zadbać o tę pierwotną solidarność, która jest w nas.
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Ewa Sowińska
Partner ESO Audit, Członek Rady Programowej
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Club Poland

Różnorodność i inkluzja
warunkami solidarnego rozwoju
Tekst stanowi podsumowanie sesji
Różnorodność i inkluzja warunkiem solidarnego rozwoju
Godność i prawa człowieka – to dwa pojęcia, które najczęściej powtarzały
się w wypowiedziach uczestniczek i uczestników panelu zatytułowanego
„Różnorodność i inkluzja warunkiem solidarnego rozwoju”. O zagadnieniach tych dyskutowano podczas kongresu, który odbył się w 18 października 2021 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w ramach
cyklu wydarzeń pod wspólnym szyldem „Solidarni w rozwoju”.
Podejmując dyskusję na temat różnorodności i inkluzji w wielu różnych
aspektach i obszarach ludzkiej aktywności, dbamy o włączanie w nią osób
o zróżnicowanych doświadczeniach, wywodzących się z odmiennych środowisk. Tym razem do panelu, który miałam zaszczyt i przyjemność moderować, zaproszenie przyjęli: prof. UG dr hab. Tomasz Besta z Uniwersytetu
Gdańskiego, Karolina Kędziora – radczyni prawna, Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radczyni prawna, emerytowana Head of Division w Kancelarii
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Piotr Olech – działacz społeczny z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz dr Barbara
Stepnowska – ekspertka ds. przywództwa zrównoważonego rozwoju z Politechniki Gdańskiej. Oto kilka istotnych wątków podjętych w dyskusji.

O czym myślę, gdy mówię o różnorodności i inkluzji?
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To pierwsze pytanie, z którym zmierzyliśmy się w gronie panelistek i panelistów. Szacunek do drugiego człowieka. Otwartość na to, co inne, niepoznane.
Akceptacja dla norm równego traktowania. Ogromna korzyść. Źródło rozwoju.
Pluralizm. Równe szanse. Wspólnota. Natura, paleta barw, bogactwo, komplementarność, pełnia. To tylko niektóre z określeń i skojarzeń przywołanych
w kontekście różnorodności i inkluzji. To te o pozytywnym wydźwięku. Pojawiły się jednak i inne, na przykład: lęk przed nieznanym, stereotypy i uprzedzenia, a nawet dyskryminacja. W nich upatrywać należy barier w czerpaniu
z bogactwa różnorodności. Bo poszanowanie odmienności oraz inkluzja nie
są nam po prostu dane. To wartości, o które trzeba dbać, do których warto
i należy przekonywać.
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Świadomość przywileju i przeciwdziałanie dyskryminacji

Inkluzja jest ściśle związana ze świadomością przywileju, którym jest przynależność do większościowej grupy. Im większa świadomość tego przywileju – np. w kontekście zarządzania zespołem – tym większe będą otwartość
na różnorodność oraz empatia i poczucie odpowiedzialności za budowanie miejsca pracy nie tylko z perspektywy wyników, ale też atmosfery, która
sprzyja nawiązywaniu relacji i w której dostrzega się w pracowniku człowieka.
Korzyści – również te finansowe – będą pochodną tej atmosfery, bo ludzie,
którzy są szanowani, czują się dostrzeżeni, ważni i są włączani w procesy
decyzyjne, pracują lepiej, są bardziej zaangażowani i mają poczucie większej
współodpowiedzialności.
Tam, gdzie brakuje świadomości przywileju, często dochodzi do dyskryminacji na różnym tle: wieku, płci, wyznania, przynależności etnicznej etc.
Jednak dyskryminacja – również ta w miejscu pracy – zwykle nie jest intencjonalna. Wynika z niewiedzy, niedostatecznej wrażliwości i braku refleksji
na temat tego, czym jest różnorodność i jakie można z niej czerpać korzyści.
Niewiedza nie może być jednak wytłumaczeniem dyskryminacyjnych zachowań, zwłaszcza że przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku pracy jest
ustawowym obowiązkiem. Ważna jest więc mądrze poprowadzona edukacja – od członków zarządu przez menedżerów wszystkich szczebli aż po szeregowych pracowników. Konieczne jest też takie budowanie kultury organizacji w oparciu o politykę równościową, by do dyskryminacji nie dochodziło.
Firmy czy instytucje, w których dochodzi do dyskryminacji, coraz częściej nie
tylko ponoszą konsekwencje finansowe (w przypadku przegranych spraw
w sądach), ale także tracą wizerunkowo, co ma konkretne przełożenie na możliwość pozyskania wartościowych pracowników i – co za tym idzie – na perspektywy rozwoju.

Nie ma zmiany i rozwoju bez kobiet

O konieczności zróżnicowania płci w biznesie powiedziano już wiele, ale niewielki wciąż odsetek kobiet w zarządach firm świadczy o tym, że to ciągle
za mało.
Drugi z rzędu raport IBM podsumowujący badanie dotyczące kwestii kobiet
w przywództwie i utraconych szans w biznesie daje jasny przekaz: spółki,
które obecność kobiet na stanowiskach menedżerskich traktują priorytetowo, czerpią z tego korzyści i zyskują przewagę nad konkurencją. Przedsiębiorstwa te notują wyższą dynamikę wzrostu przychodów (o 61 proc.), wyższą
innowacyjność w porównaniu do niezróżnicowanych konkurentów (60 proc.),
przewagi w obszarze satysfakcji klienta (73 proc.).
Na koniec 2020 roku udział kobiet we władzach firm z indeksów WIG20,
mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 15,5 proc.. Częściej w tych spółkach
można było spotkać kobietę w radzie nadzorczej (17,3 proc.) niż w zarządzie
(12,6 proc.). Większe spółki posiadały liczniejsze, bardziej zróżnicowane pod

względem płci władze. W spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20
udział kobiet stanowił 20,5%, podczas gdy w mniejszych spółkach z indeksu
sWIG80 wskaźnik ten wyniósł 14,2%. Udział kobiet we władzach spółek z
mWIG40 to 14,5%.
Jako ambasadorka 30% Club Poland, globalnej kampanii promującej biznesowy aspekt różnorodności i stawiającej sobie za cel podwojenie udziału kobiet
we władzach 140 największych spółek giełdowych na polskim rynku w ciągu
następnej dekady, chcę podkreślić, że polska gospodarka, by pozostać konkurencyjną i wzmacniać swoją odporność, potrzebuje innowacyjnych projektów. Takie mają szansę na realizację tylko wtedy, gdy zespoły, które się
ich podejmują, są odważne, zdeterminowane i pełne pomysłów. A te rodzą
się najszybciej tam, gdzie grupy są zróżnicowane, także jeśli idzie o obecność kobiet. Historia zna wiele przykładów takich inicjatyw i grup, w których
to właśnie kobiety odważnie podejmowały nowe wyzwania, kreowały nowe
idee, przekraczały horyzonty wyobraźni. Wykorzystajmy to, bo to jeden z największych naszych potencjałów i największa szansa.
I jeszcze jedno. Jak chcemy zmieniać świat – również w kwestiach praw
człowieka takich jak prawo do wody czy powietrza – jeśli kobiet, które są bardziej zaangażowane w sprawy społeczne czy w kwestie klimatyczne niż mężczyźni, jest tak niewiele na stanowiskach liderskich w biznesie?

Trudna inkluzja
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Najtrudniej jest myśleć i działać inkluzyjnie w stosunku do najbardziej
wykluczonych grup społecznych. Taką grupą, wokół której narosło mnóstwo stereotypów, są bezdomni. Oficjalnie w Polsce jest ponad 30 tysięcy
osób bezdomnych. Nieoficjalnie mówi się o około 60 tysiącach. Jedna trzecia
z nich żyje na ulicy, nie korzystając z żadnej instytucjonalnej pomocy. Stereotypy na temat bezdomności nie pozwalają nam dostrzec dużego zróżnicowania tej grupy zarówno pod względem płci, wieku, zdrowia i sprawności fizycznej czy intelektualnej, jak i przynależności etnicznej. Różne są też przyczyny
bezdomności – często mają charakter strukturalny, wynikają z ubóstwa czy
uwarunkowań społecznych. Stereotypy i uprzedzenia nie pozwalają nam też
dostrzec w bezdomnym po prostu człowieka, który ma prawo do godności.
Inkluzja w stosunku do tej grupy powinna oznaczać koniec z solidarnością warunkową, uznaniową, czyli taką, która nie ma odniesienia do podstawowych praw człowieka. Czy jesteśmy gotowi, by zacząć postrzegać prawo
do mieszkania jako jedno z praw człowieka? Uznanie tego będzie wymagało
przewrotu w naszej świadomości. Ważne jednak, aby do tej zmiany w nas
doszło, bo mieszkanie rozumiane jako dom to podstawowa przestrzeń bezpieczeństwa.
Czy odpowiedzialność za realizację prawa do mieszkania jako prawa człowieka spoczywa wyłącznie na instytucjach, czy też część tej odpowiedzialności może, a nawet powinien, przejąć biznes? Warto w tym kontekście
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przypomnieć słowa Muhammada Yunusa, ekonomisty i laureata Pokojowej
Nagrody Nobla z 2006 roku: „Biznes polega na rozwiązywaniu problemów,
nie musi prowadzić do maksymalizacji zysku”.

Mądrość orzeczeń Trybunału Praw Człowieka

Podczas panelu mocno wybrzmiała zachęta do czerpania z orzeczeń Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w kontekście różnorodności, inkluzji,
godności i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
Dwa zacytowane poniżej fragmenty szczególnej uwadze poleca Magda
Krzyżanowska-Mierzewska:
„Chociaż interesy indywidualne muszą czasami być podporządkowane interesom grup, demokracja nie oznacza po prostu, że opinie większości muszą
zawsze zwyciężać: musi być równowaga, która zapewnia sprawiedliwe i właściwe traktowanie mniejszości oraz unikanie jakiegokolwiek nadużywania
pozycji dominującej”.
„Pluralizm jest zbudowany na rzeczywistym uznaniu i poszanowaniu różnorodności i dynamice tradycji kulturalnych, etnicznej oraz kulturalnej tożsamości, przekonań religijnych, artystycznych, literackich i socjoekonomicznych
idei i koncepcji. Zharmonizowane interakcje osób i grup o różnych tożsamościach są podstawą osiągnięcia spójności społecznej. Implementacja zasady
pluralizmu jest niemożliwa, jeśli jednostki i grupy jednostek nie są w stanie
swobodnie wyrażać swoich idei i opinii. Poszanowanie opinii i swoboda wypowiedzi są jedną z przesłanek swobody stowarzyszania się. Pluralizm i demokracja muszą opierać się na dialogu i duchu kompromisu”.
Bez poszanowania ludzkiej godności i praw człowieka nie może być mowy
o prawdziwej różnorodności i inkluzji we wszystkich dziedzinach życia
– czy mówimy o biznesie, czy o działalności społecznej, akademickiej i naukowej, kulturze czy w końcu o sferze prawnej. Myśl o godności i prawach człowieka powinna przyświecać wszystkim tym, którzy chcą zmieniać nie tylko
rzeczywistość w swoim bezpośrednim otoczeniu, ale i szeroko pojmowane
normy społeczne.

Serdecznie dziękuję za udział Prelegentom sesji Różnorodność i inkluzja
warunkiem solidarnego rozwoju:
prof. UG dr hab. Tomasz Besta – Uniwersytet Gdański
Karolina Kędziora – radczyni prawna, Prezeska Zarządu, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjne
Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radca prawny, Emerytowana Head
of Division w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Piotr Olech – działacz społeczny, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
dr Barbara Stepnowska – Ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska

Partnerami sesji byli Karta Różnorodności oraz 30% Club
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dr Barbara
GeniuszStepnowska
Ambasadorka 30% Club Poland, ekspertka
przywództwa zrównoważonego rozwoju,
członkini Rady Programowej Solidarni
w Rozwoju, ekspertka w Climate Leadership,
adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, WZIE,
Politechnika Gdańska

Solidarne przywództwo:
różnorodność i inkluzja
dla klimatu
Tekst stanowi podsumowanie sesji:
Różnorodność i inkluzja warunkiem solidarnego rozwoju
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„Jeśli nie macie tu kobiet, jak możecie mówić, że chodzi o ludzi?” – tymi słowami Mary Robinson, pierwsza prezydentka Irlandii, podsumowała COP21
(Conference of the Parties) w Paryżu w roku 2015. Podczas tej konferencji
zawarto porozumienie paryskie.
Tak ważne wydarzenie, które zapoczątkowało nowy trend geopolityki,
wpłynęło na tworzenie nowych modeli biznesowych i zachowania społeczne,
zostało zdominowane przez mężczyzn. Stało się tak, mimo że już w 2012 r.
powstał projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywającej do włączania i uwzględnienia kwestii płci na każdym etapie strategii politycznych dotyczących klimatu – od ich tworzenia aż po finansowanie, wdrożenie i ocenę.
Niestety udział kobiet w negocjacjach dotyczących działań przeciwdziałających zmianie klimatu jest nadal niewystarczający – stanowią one zaledwie
12–15% szefów delegacji i ok. 30% delegatów. Co więcej – to kobiety są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu ze względu na odgrywane przez
nie role społeczne.
Wnioski płynące z przygotowanego na COP26 w Glasgow raportu „The Climate Action Gender Gap”, opracowanego przez Oliver Wyman Forum i 30%
Club, wskazują, że to kobiety chętniej i aktywniej angażują się w walkę
ze zmianami klimatu, demonstrując większą świadomość i troskę o naszą
planetę niż mężczyźni. Z drugiej zaś strony przeprowadzone z inicjatywy
30% Club Poland badanie „Różnorodność w radach nadzorczych 2021 w Polsce” wskazuje, że na koniec 2020 r. kobiety pełniły rolę prezesek zaledwie
w 4,3 proc. spośród badanych 140 największych spółek giełdowych w kraju.
Według raportu kobiety stanowią 12,6 proc. członków zarządów wszystkich
spółek giełdowych. Zajmują też 17,3 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek giełdowych z rynku głównego. Statystki są bezwzględne. Czy Polska ma
szansę przejść z sukcesem zieloną transformację, jeśli tak niewiele kobiet
zostanie zaangażowanych w ten proces? Jak w takiej sytuacji wypełnić zobowiązania klimatyczne firm, budując jednocześnie konkurencyjną gospodarkę? Kobiety są dziś świetnie wykształcone. Współczesne liderki różnią się
od swoich poprzedniczek sprzed trzech dekad. Są otwarte na świat, nie boją
się wyzwań, są twórcze, ambitne, przejawiają głód wiedzy i nieustannie podnoszą kwalifikacje. Tymczasem organizacje wciąż nie wykorzystują ich potencjału podczas budowania długoterminowych strategii.
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I tak jak sytuacja geopolityczna 2022 roku wymaga podejścia wielokontekstowego, wielowymiarowego, tak też świat biznesu potrzebuje nowej, zróżnicowanej perspektywy. Praktyki zarządzania stosowane w ubiegłym wieku nie
sprawdzają się już we współczesnym nam świecie. Zagrożenia środowiskowe,
zmiany klimatu i niedobór wody, a także homogeniczne struktury zarządów
to coraz większe wyzwania biznesowe naszych czasów. Dlatego kwestie te
nie mogą być dłużej ignorowane przez firmy, które chcą zachować konkurencyjność w dłuższej perspektywie.
W czasach niepewności i zmienności, które Bob Johansen określa jako VUCA
Prime, zasadniczą rolę odgrywają kompetencje przypisywane tradycyjnie
kobietom: umiejętność współpracy, życzliwe niesienie pomocy, empatyzowanie, ciągłe uczenie się, poszanowanie odmienności i budowanie relacji opartych za zaufaniu. Kobiety podchodzą do rozwiązywania problemów
i przewodzenia w bardziej partycypacyjny, zwinniejszy sposób. Takiego przywództwa nam dzisiaj potrzeba. Pandemia COVID-19 uwypukliła zbiorową
kruchość i głębokie powiązania między chorobami, niszczeniem ekosystemów, zmianami i emisjami a dobrobytem, równością i sprawiedliwością.
Idąc w ślad za alarmem profesor Ewy Bińczyk, a jednocześnie nawołującej
do zdroworozsądkowego gospodarowania kurczącymi się zasobami ziemi,
należy w myśl rezolucji Parlamentu Europejskiego skorygować nasze myślenie oraz podjąć wysiłek na rzecz wdrożenia systemowych zmian i włączania kobiet w procesy decyzyjne. W myśl łączenia, a nie separowani kobiet od
mężczyzn. Dodatkowo każde nasze działanie powinno być naznaczone troską o klimat – musimy być w tym solidarni.
Porozumienie paryskie z 2015 roku jest próbą solidarnego przewodniczenia w dążeniu do zeroemisyjności i neutralności klimatycznej. Cytując Davida
Attenborougha: „My, jako jedyny gatunek na świecie, możemy wyobrazić sobie przyszłość i wypełnić podróż solidarnego rozwoju, prowadzącą
do zmiany społecznej”. Większa różnorodność jest nam potrzebna, by zwiększyć nasze szanse na dokonanie zielonej transformacji. Dlatego potrzebujemy
solidarnego przywództwa, inkluzyjnego, popartego przykładami w działaniu, służebnego, działającego na rzecz innych. Budowaniu współpracy na
rzecz pozytywnych zmian służą inicjatywy takie jak Do[TANK] Innovation
Squad, w ramach którego wraz z Ewą Sowińską, prof. Leifem Edvinssonem,
Adem Faassem, Olgą Petelczyc i Aline’em Heuroux tworzymy ruch społeczny.
Jego członków i członkinie łączy autentyczna troska o realizację 17 celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ z naciskiem na edukację, inkluzję oraz klimat.
Amerykański wynalazca Buckminster Fuller powiedział kiedyś: „Nigdy nie
zmienisz świata, walcząc z obecną rzeczywistością. Żeby coś zmienić, musisz
zbudować nowy model, który sprawi, że istniejący stanie się przestarzały”.
Do tego potrzebni są wszyscy ludzie i aby do tego doszło, kobiety i mężczyźni
powinni łączyć swoje siły, usuwając w cień szkodliwe stereotypy.

Fot. Renata Dąbrowska
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Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Tekst pochodzi z wystąpienia w sesji:
Samorząd – inwestor czy animator wspólnoty obywateli
Czy w swojej pracy jest pan bardziej inwestorem czy animatorem wspólnoty obywateli?
Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wiele zależy od tego,
o którym stopniu samorządu terytorialnego mówimy – w istocie na poziomie
gminy samorząd lokalny jest pierwszym punktem kontaktu obywatela z państwem. Celowo używam określenia „z państwem”, bo mam na myśli instytucje zlokalizowane na terenie danej wspólnoty samorządowej, w tym przypadku gminy. A skoro ta jest pierwszym puntem kontaktu z państwem, to cały
obraz państwa w świadomości obywateli jest budowany poprzez bezpośrednie kontakty z tymi instytucjami.
Dopiero później przychodzi też świadomość, która zresztą jest w tej chwili
wzmacniana różnymi działaniami inwestycyjnymi – każda inwestycja
jest oznakowana, dzięki czemu wiadomo, co się buduje z pieniędzy rządowych. Samorządy lokalne – gminne, powiatowe, wojewódzkie – podkreślają
zaangażowanie własnych budżetów, więc ich działania stają się widoczne.
W pierwszej kolejności dostrzegane są oczywiście inwestycje infrastrukturalne. Na Pomorzu w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy 30 000 inwestycji
infrastrukturalnych, w tym obiektów o charakterze społecznym. Te są może
mniej widoczne, ale przecież służą wielu ludziom – dzieciom w żłobkach
czy w przedszkolach, studentom szkół wyższych, podopiecznym ośrodków
pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie. Skala tego wsparcia, wynikającego z organizacji, ale też z animacji, bo te kwestie się często przeplatają, jest olbrzymia. Inwestycje te nierzadko są realizowane dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej, więc nic dziwnego, że Samorządy dla Polski
dyskutują na ten temat i na temat finansów.
Dyskutujemy także o tym, na ile nowe instrumenty, nowe narzędzia wprowadzane przez obóz władzy będą ograniczać samorządy – czy to w zakresie
prawa, a więc rozmieszczenia kompetencji i jurysdykcji nad niektórymi obszarami, czy to na poziomie finansowania wielu projektów. Jeśli jednak odwołamy
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się wyłącznie do doświadczeń pomorskich – a one są z całą pewnością tożsame z doświadczeniami innych regionów – to jednym tchem możemy
wymienić skalę przebudów dróg wojewódzkich, linii kolejowych, zakupy
pojazdów szynowych. Większość pociągów jeżdżących po torach w Polsce
to tabory zakupione dzięki środkom z Unii Europejskiej. W wielu przypadkach te inwestycje nie służą obszarom wprost metropolitalnym, lecz zwiększeniu spójności terytorialnej, służą obszarom oddalonym od centrów największych miast.
Trudno więc wprost odpowiedzieć, czy samorząd jest przede wszystkim inwestorem, czy też animatorem. Słuszne jest podkreślanie wagi inwestycji publicznych rozumianych nie tylko jako inwestycje w infrastrukturę – coraz częściej to także inwestycje w człowieka, na przykład nowe żłobki czy przedszkola,
których bliskość pozwoli kobietom szybciej wrócić na rynek pracy. Zwracamy także uwagę na wyzwania, które dotyczą zagadnień z zakresu ochrony
klimatu czy demografii – to wyzwania nie tylko w skali regionu czy kraju,
ale całej Unii Europejskiej.
Oczywiście można przytoczyć mnóstwo przykładów projektów inwestycyjnych, w których samorząd odgrywa rolę inwestora – kiedy remontuje chodniki, buduje drogi, szkoły i przedszkola, ale też kiedy jako animator wspólnoty obywateli współfinansuje różne przedsięwzięcia w szkołach wyższych.
Panie marszałku, czy pan – także jako osoba dysponująca budżetem,
decydująca o kwestiach finansowych – pamięta taki moment w swojej
pracy, kiedy uznał, że jako Marszałek Województwa Pomorskiego czuje się
nie tylko strażnikiem finansów, ale także animatorem wspólnoty lokalnej?
Także wspólnoty kaszubskiej, o której pan często mówi, a w budowę której
Urząd Marszałkowski jest aktywnie zaangażowany?
Tak, w tym momencie ponownie podkreślam odmienną pozycję i funkcję różnych szczebli samorządu. Rzeczywiście – z jednej strony samorząd lokalny
jest inwestorem, który dysponuje budżetem na poziomie około 1 200 000
000 złotych nie tylko na wydatki bieżące. Dokonujemy również zakupów
i podejmujemy działania o charakterze inwestycyjnym. Skoro jednak samorząd lokalny pełni także rolę instytucji zarządzającej, choćby wspomnianym
budżetem czy środkami europejskimi, może podejmować działania animacyjne, koordynujące i inspirujące wiele inicjatyw realizowanych w różnych
miejscach Pomorza.
W takich okolicznościach jako samorząd stawiamy się w nieco innej roli.
Na przykład teraz, kiedy znajdujemy się w Europejskim Centrum Solidarności, wspaniałym obiekcie, który został wybudowany z inicjatywy śp. Pawła

Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska. Pomysł na stworzenie takiego miejsca najpierw powstał w głowie prezydenta, który następnie
przekonał do jego wybudowania Radę Miasta, ale i stronę rządową. Tworzenie wielkiego programu inwestycyjnego, ale też programów animacji kultury,
ma tu kluczowe znaczenie. Pamiętajmy przy tym, że Pomorze to nie tylko
Kaszuby, to region niezwykle zróżnicowany – to także Kociewie, to także
mieszkańcy, którzy przybyli na przykład na Powiśle po 1945 roku i osiedlili się w powiatach sztumskim, kwidzyńskim i na ziemi słupskiej. Troska o tę
bogatą kulturę jest częścią naszych zadań o charakterze koordynującym
i animującym.
Inwestycje lokalne to nie tylko takie obiekty jak ten, w którym się znajdujemy – to także program ochrony zabytków, który jest tworzony na poziomie
samorządu lokalnego. Obok inwestycji w kulturę odpowiadamy za inwestycje
w ochronę zdrowia – na przykład na szpitale przeznaczamy ogromne fundusze, które uzupełniają środki przeznaczone przez NFZ. Wszystkie działania modernizujące oddziały szpitalne i zakupy inwestycyjne w tym obszarze
mają kapitalne znaczenie, a każda z tych inwestycji ma służyć człowiekowi,
bo przecież najważniejszym podmiotem polityki jest człowiek. Inwestować więc należy w człowieka albo w to, co mu służy.
Jak sprawić, aby samorząd lokalny w większym stopniu był animatorem
wspólnoty obywateli, czyli wspólnoty, która wraz z samorządem współdecyduje, wyznacza kierunki rozwoju? Czego brakuje, co można zmienić?
Wbrew pozorom mam niemałe doświadczenie w realizacji programów,
które aktywizują lokalne społeczności. Z poziomu województwa nie musielibyśmy tego robić, ale jednak się w takie działania angażujemy. Realizujemy
m.in. program odnowy pomorskiej wsi, który jest dedykowany najmniejszym
jednostkom administracyjnym na mapie województwa. Osobiście jestem
zdumiony tym, że pojawia się mnóstwo projektów, a przecież te projekty
są tworzone przez najmniejsze wspólnoty, na ogół sołectwa. Projekty są zgłaszane do kilku różnych programów, na przykład organizujemy konkursy
„Piękna Wieś Pomorska”. Okazuje się, że dla niektórych małych wspólnot ważnym tematem jest np. zagospodarowanie części starego cmentarza, dla innej
grupy istotne będzie wyznaczenie odcinka ścieżki rowerowej, a dla jeszcze
innej społeczności – zbudowanie placu zabaw. Widzę, że te lokalne społeczności chętnie przystępują do takich programów czy konkursów i przygotowują projekty.
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Każda rodzina w swoim gronie musi podejmować decyzje ekonomiczne
na temat tego, na co przeznaczy swój dochód – czy to będzie nowy telewizor, naprawa dachu czy prywatne kształcenie dzieci. Nie inaczej funkcjonują
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na przykład rady sołeckie, których członkowie rozumieją, że także stoją przed
koniecznością wyboru, ale też powinni skonsultować swój wybór ze społecznością lokalną. Oczywiście widzę też wiele dysfunkcji – daleko nam jeszcze
do społeczeństwa obywatelskiego, w którym partycypacja społeczna rzeczywiście będzie powszechna, nawet wtedy, kiedy tworzymy cały katalog
zadań, które będą finansowane z pieniędzy publicznych. Partycypacja jest
więc jeszcze niewystarczająca i nie może się ograniczać wyłącznie do budżetów obywatelskich.
Natomiast program realizacji inwestycji jako taki jest bardzo zróżnicowany
lokalnie. Są gminy, których wójtowie decydują niemalże o wszystkim, wpływają również na fundusze sołeckie i wskazują, co w tych małych jednostkach administracyjnych powinno być wykonane. To może powodować bardzo zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy nie godzą się na realizację
niektórych inwestycji. Mieszkańcy wsi sprzeciwiają się na przykład llokowaniu w obrębie ich miejscowości Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Myślę, że ostatnie 10 lat to okres sporych zmian w obszarze aktywności obywatelskiej. Mamy bardzo szybki przepływ informacji, wiele osób – zwłaszcza
młodych ludzi – szuka ich w Internecie. Choć część tych informacji z pewnością jest zmanipulowana, to jednak ich przepływ jako całość pozwala ludziom
zabierać głos. Osoby sprawujące władzę na wyższych i niższych szczeblach
są więc rozliczane, ich praca pozostaje pod kontrolą.
Z poziomu regionu można na wszystkie te rzeczy wpływać, tworząc różnorodne programy. W tym roku przeznaczamy 400 000 złotych na programy
realizowane wyłącznie przez sołectwa. Okazało się, że projektów zgłoszono
tak wiele, że obsłużenie ich takim budżetem było niemożliwe. Te środki trzeba
będzie systematycznie z roku na rok zwiększać. Jako samorząd oferujemy
granty na przykład dla organizacji działających w sferze opieki społecznej
lub kultury – tutaj też okazuje się, że potrzeby są ogromne. W okresie pandemii liczba projektów tego typu, składanych przez lokalne wspólnoty, które
wcześniej cierpiały przez brak środków na realizację wielu istotnych pomysłów, wzrosła o kilkaset procent.
Wspomniała Pani o kulturze Kaszubskiej – na poziomie regionalnym dostrzegamy oczywiście potrzeby tej dużej grupy, także Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej. Różne poziomy społeczności mają różne potrzeby
– na poziomie najniższym liczy się na przykład haft kaszubski albo turniej
Kół Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich nie podlegają samorządowi lokalnemu, ale dzięki dostępnym na poziomie regionalnym środkom

finansowym można przyczynić się do rozwoju i pielęgnowania tego typu inicjatyw nawet w najmniejszych jednostkach.
Wydaje się, że każdy z nas ma tutaj rolę do odegrania. W im większym stopniu będziemy się dzielić kompetencjami i zachęcać ludzi do współodpowiedzialności za podejmowanie decyzji i hierarchizację potrzeb, w tym większym
stopniu nasze działania będą służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.
Panie Marszałku, w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu zmniejszeniu ulegną dochody z PIT i CIT do samorządów. Jak wtedy rozmawiać
z mieszkańcami? Jak wspólnie podjąć decyzję, co robić, w co inwestować,
a na co nas nie stać?
To ogromnie trudne pytanie. Nie ukrywam, że także dla mnie ta sytuacja jest
mocno niekomfortowa. Z jednej strony jednym tchem mówimy: „Samorządy stracą na Polskim Ładzie”. Z drugiej jednak pojawia się pytanie – czy statystyczny obywatel to zrozumie? Nie dlatego, żeby nie chciał tego pojąć,
ale czy dojdzie do wniosku, że skoro samorządy na Polskim Ładzie stracą,
to on też na tym straci? Powiedziano, że na obniżkach podatków w ramach
Polskiego Ładu skorzysta 17 milionów osób, ale nie wzięto pod uwagę drugiej
strony medalu, na przykład faktu, że niebawem będziemy wydawać znacznie więcej pieniędzy ze względu choćby na zjawiska inflacyjne, które będą
dotyczyć każdego obywatela i każdego samorządu, każdej władzy publicznej.
Już w tej chwili widać, jak będą rosły koszty energii elektrycznej i jak bardzo
będzie to obciążać chociażby samorząd lokalny przy organizacji przewozów
kolejowych na terenie całego województwa, nie mówiąc o innych instytucjach, na przykład instytucjach kultury albo szpitalach.
Gdybyśmy dzisiaj zapytali o to statystycznych mieszkańców na poziomie
wielu gmin, to wydaje mi się, że nie będą protestowali przeciwko proponowanym zmianom, choć samorządy stracą ponad 1 000 000 000 złotych i wielu
inwestycji nie będą mogły realizować. Nie są mi obce dylematy na poziomie regionalnym, bo oczywiście posiadanie określonej wysokości budżetu
jest niezbędne w momencie, gdy zaczynamy go dzielić pomiędzy poszczególne cele i zadania. Inwestycje będziemy w znaczący sposób zmniejszać,
a trzeba pamiętać, że równocześnie mamy do czynienia z dość silną presją ze
strony mieszkańców, którzy chcą np. dojeżdżać pociągami. Podobnie stanie
się z zadaniami inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury drogowej – staniemy przed dylematem, w który z rodzajów transportu inwestować. To fundamentalne pytanie, które stawiamy sobie na przykład w Gdańsku czy w
Gdyni. Procesy suburbanizacyjne obserwowane w wielu miastach niejako
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zmuszają nas do budowy transportu publicznego, który będzie przyjazny
środowisku naturalnemu.
Ja sam, w związku z wielką różnorodnością naszego regionu, odczuwam silną
presję poprawienia dostępności komunikacyjnej dla niektórych subregionów i powiatów. Za najbardziej wykluczony komunikacyjnie powiat uważa
się powiat bytowski, gdzie obserwujemy silną presję na modernizacje dróg.
Zastanawiamy się, na uda nam się skoordynować te zadania z instytucjami
rządowymi, na przykład z Polskimi Liniami Kolejowymi, które nie prowadzą
z nami rozmów w tym zakresie.
Nowo tworzony program pokroju Polskiego Ładu, który w tak znaczący sposób zmieni naszą rzeczywistość i wpłynie na przepływ środków publicznych,
powinien być formowany w toku dyskusji z udziałem zainteresowanych
stron, a nie ponad ich głowami; to także powinien być rodzaj partycypacji.
Zmiana systemu podatkowego i inwestycje są w wielu przypadkach narzucane przez stronę rządową. Niepokoimy się o przyszłość, o najbliższe lata
w naszej ojczyźnie. Przecież samorządy, obywatele i różnego rodzaju instytucje, także pozarządowe, również są częścią struktury państwa. Wszystkie te jednostki powinny partycypować w tworzeniu programów tego typu.
Proszę teraz o refleksję w 30. rocznicę ustawienia w Polsce samorządów
lokalnych. Do czego doszliśmy? Co osiągnęliśmy? Czym samorząd jest dziś?
Działam w samorządzie od początku jego istnienia, oczywiście po 1999 roku
i reformach premiera Buzka w nieco zmienionej wersji. To trudne pytanie,
bo nie chciałbym wprowadzać tej dyskusji na tory polityczne, bo nie chodzi
o to, żeby krytykować wszystkie rozwiązania proponowane przez obóz władzy. Polski Ład to program rozwoju, który dotyczy nas wszystkich. Nawet jeśli
posiada sporo wad, to chcielibyśmy o nim dyskutować, zwłaszcza o konsekwencjach zmian podatkowych dla budżetów wspólnot lokalnych oraz o tym,
jak ma wyglądać jurystdykcja i odpowiedzialność samorządów w tychże
wspólnotach. Czy rzeczywiście za pośrednictwem tych reform budujemy
w Polsce klientelizm? Przypomnę, że dwóch pierwszych rozdaniach środków
rządowych dedykowanych inwestycjom lokalnym 36 pomorskich gmin nie
otrzymało żadnych pieniędzy, moim zdaniem głównie ze względów politycznych. A przecież to nie są środki obozu władzy, tylko środki publiczne, do których powinna mieć dostęp – według ściśle określonych kryteriów i zasad
– każda wspólnota. Dotyczy to obecnie wielu aspektów życia publicznego.
Słyszy się o reformach, które mają dotyczyć współfinansowania Kół Gospodyń Wiejskich – to próba silniejszego ingerowania w najmniejsze wspólnoty
lokalne przez stronę rządową. To jest moim zdaniem groźne. Przeprowadziliśmy reformy, którymi po okresie transformacji się szczyciliśmy i które

różne rządy – prawicowe i lewicowe – respektowały. Nie było sytuacji, w
których dochodziłoby do radykalnego zmniejszania poziomu odpowiedzialności czy finansowania. To był stopniowy, ale jednak rozwój. Dziś widzimy,
że w wielu aspektach następuje regres. Na początku lat 90. zbudowaliśmy
silną szkołę samorządową, dziś natomiast słyszymy zapowiedzi głębokich
ingerencji struktur rządowych w funkcjonowanie tychże szkół. Nie chodzi tylko o wymiar finansowy – wiele szkół gminnych jest finansowanych z
budżetów lokalnych nawet na poziomie 60%; subwencja nie pokrywa nawet
50% kosztów funkcjonowania tych placówek. Gigantyczna jest też ingerencja w kulturę. Jedne grupy funkcjonujące w kulturze mogą otrzymać wsparcie finansowe, a inne nie. Boję się o przyszłość i tego przed Państwem nie
ukrywam.
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Tekst pochodzi z wystąpienia w sesji:
Kto ma prawo do dobrego życia? Spór demokracji z populizmem

Co to znaczy mieć dobre życie? Czym jest prawo do dobrego życia?
To bardzo ryzykowne pytanie. Mogę na pewno powiedzieć, jak ja ten koncept rozumiem, co on dla mnie znaczy, i poprzeć moje przemyślenia pewnymi argumentami. To jest jedna perspektywa. Myślę, że to wyzwanie bardzo indywidualne, zwłaszcza że mamy tu kilka pytań – co to znaczy życie
szczęśliwe? Można filozoficznie powiedzieć, że to takie, które jest refleksyjne, które świadomie przeżywamy i rozumiemy. Można szukać jego definicji.
Myślę, że bardzo ważny jest jakiś rodzaj nawigacji, szukanie tego, co naprawdę
szczęściem jest; zapewne w tych poszukiwaniach dokonujemy wielu pomyłek. Często szczęście myli nam się z przyjemnością. Przypuszczam, że w sekwencji satysfakcji i szczęścia zamieniliśmy te rzeczy kolejnością, to znaczy
rezerwujemy satysfakcję na jakiś bliżej nieokreślony stan, w którym ostatecznie będziemy szczęśliwi, podczas gdy ta kolejność powinna być dokładnie
odwrotna. Umiejętność docenienia tego, co się ma, nawet jeśli nie jest to owoc
naszych zasług, lecz wynik bardziej pomyślnego losowania, to jest moment,
który być może wiedzie do szczęścia.
Gdzieś w tym jest z pewnością także ukryte pytanie o solidarność i wydaje
mi się, że tu też trzeba wprowadzić dość istotne rozróżnienie. Część osób
uważa, że w amerykańskiej konstytucji jest zapisane prawo do szczęścia. To nie jest prawda, jest w tym dokumencie natomiast wyszczególnione
prawo do starania się o szczęście. Mówiąc po arystotelesowsku – to jest to,
co zakładamy, że antropologicznie stanowi rdzeń tego, że jest się człowiekiem. Szukamy dóbr, które nie są tylko narzędziami do osiągnięcia innych
dóbr, lecz są wartością same w sobie.
Żyjemy w czasach, kiedy zagadnienie szczęścia czy dobrego życia nie może być
analizowane w izolacji od innych kwestii i obszarów. Sądzę, że tak jak przyjemność można przeżywać w pojedynkę, tak szczęście w głębszym jego rozumieniu jest kategorią społeczną, odnosi się do naszych relacji z innymi. W czasach zarazy bardzo popularna stała się powtórna lektura „Dżumy”; jeden
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z bohaterów powieści, dziennikarz, najpierw bardzo chce uciec z Oranu, ale nie
może tego nie może zrobić. Kiedy jednak pojawia się szansa ucieczki i doktor przekonuje go, żeby jechał, dziennikarz odpowiada, że czułby się zawstydzony, gdyby był szczęśliwy w pojedynkę. Podobne pytania stawiamy sobie,
kiedy wychodzimy z różnych sytuacji granicznych. Możemy być szczęśliwi,
że udało nam się przetrwać, ale pojawia się pytanie, kto jeszcze ocalał i za jaką
cenę. Myślę, że przed takimi dylematami będziemy coraz częściej jako społeczeństwa stawać, a także zadawać sobie to fundamentalne pytanie, kto jest
mi bratem. Ta kategoria jest szczególnie ważna w kontekście granic i tego,
jak daleko sięga myślenie o innych troską i z solidarnością.
Myślę, że traktujemy z troską siebie i najbliższe otoczenie – tak jesteśmy zaprogramowani. Szczerze mówiąc, mało w tym jednak cnoty. Oczywiście oburza nas, gdy ktoś postępuje wbrew tym naturalnym odruchom.
Jako gatunek jesteśmy zwierzętami stadnymi, natomiast kategoria „innego”
jest nam właściwie obca. Jednak świat, w którym żyjemy i w którym będą żyły
następne pokolenia, stawia nas przed wyborem, jak postąpimy wobec tych,
którzy nie są nam najbliżsi.
Erich Fromm po wojnie napisał książkę „Zdrowe społeczeństwo”, w której
proponuje swoje recepty na to, jak nie dopuścić do wybuchu kolejnej wojny.
Książka powstała w latach 50. i mówi, że jeśli nie chcemy powtórzyć tragedii
i ponownie doprowadzić do konfliktu, to braterstwo musi zwyciężyć nad kazirodczą plemiennością. To samo zresztą pisał Norwid, który zastanawiał się,
w jaki sposób człowiek może się wznieść na tej drabinie, wyjść poza kategorię
najpierw amoralnego familizmu, później szczepu czy klanu, a nawet narodu,
i w jaki sposób może w innych zobaczyć ludzi, którzy być może są bardzo
od niego różni, a jednak należą do tego wszystkiego, co wspólne.
Cytowano już tutaj „Fratelli tutti” papieża Franciszka. To bardzo ciekawe, bo to
w końcu pierwsza głowa kościoła katolickiego, która mówi, że po wyczerpaniu
się domniemania prozelityzmu i planu nawracania innych istnieje inny rodzaj
wspólnoty, która nie bazuje na naszej wspólnocie wyznaniowej. Papież nie
unieważnia tej nowej wspólnoty, lecz mówi, że prawdziwymi braćmi są nam
wszyscy. Odpowiadając więc na pytanie o definicję dobrego życia – pierwsza
z przedstawionych przeze mnie kategorii jest personalna, personalistyczna,
egzystencjalna, skoncentrowana na jednostce, a druga to jest to, jak daleko
sięga nasza troska o innych.
Moje następne pytanie dotyczy charakteru tej wspólnoty. Czy powinniśmy, czy mamy prawo domagać się zapewnienia nam przez państwo
godnego życia, czy też powinniśmy stawiać na samoorganizację, czyli na

społeczeństwo obywatelskie? Czy to jest kwestia naszej własnej odpowiedzialności i działań?
Myślę, że w tym stwierdzeniu nie będę oryginalny – dawno temu zgubiliśmy
gdzieś solidarność. Sam należę do pokolenia, które wykrzykiwało „Nie ma
wolności bez Solidarności!”. Dziś mamy wolność, ale solidarności już nie,
i to nie jest kwestia ostatnich kilku lat. Mam wrażenie, że w którymś miejscu skręciliśmy źle. Heroizm aktywistów nie wystarczy. Znam wiele osób,
które obecnie pomagają uchodźcom na granicy, ale ich jest w istocie rzeczy
niewiele. W skali społeczeństwa jest to wielkość homeopatyczna. Wystarczy zdać sobie sprawę, że organizacji, które pracują i odrabiają za państwo
lekcję związaną z integracją uchodźców i migrantów w Polsce, jest kilkanaście. One wszystkie z trybu pomocy, szukania mieszkań, nauki języka, opieki
nad dziećmi rzuciły się do pracy ratowniczej. W związku z tym w centrum państwa prawie nie ma w tej chwili ludzi, którzy wcześniej tu działali. Trwają działania tuż przy granicy, gdzie organizujemy punkty interwencji kryzysowej.
Jedzie tam młodzież z klubu inteligencji katolickiej, studenci. To jest jak krucjata dziecięca. I chociaż na ostatniej demonstracji było nas sporo, to na granicy ta pomoc jest naprawdę niewielka.
Przykro mi to mówić, ale my po prostu gdzieś zatraciliśmy tę solidarność, daliśmy się sobie sami na siebie nabrać. To jest fundamentalny kłopot, jeśli chodzi o naprawdę nie tak dramatyczną sytuację jak teraz. Kiedyś więcej osób
angażowało się w wolontariat, więc uwierzyliśmy, że to wystarcz, że skoro
30 czy 40 lat temu daliśmy dowód na tę solidarność, to sprawa jest zamknięta.
W istocie wszystko to straciliśmy. Nasz stosunek do uchodźców jest haniebny.
Nie wchodzę tu w kwestię technicznych rozwiązań, o których można rozmawiać; chodzi mi o to, że nie wykonaliśmy żadnej instrukcji przez te ostatnie
lata, nie instrukcji Brukseli, nie instrukcji papieża, żeby w każdej parafii była
był chociaż jedna rodzina migrantów. Nie wykonaliśmy instrukcji z Ewangelii św. Mateusza, z rozdziału 25, która naprawdę nie pozostawia zbyt wielkiego pola do interpretacji. Wczoraj widziałem plakat, który mnie poruszył, a pokazywał 3000 uchodźców i 12000 parafii. Jako znawca powiem,
że parafii jest 11000. Nie zmienia to faktu, że ta dysproporcja jest porażająca. Ja sam z tą samą grupą, która jest teraz na granicy, 3 czy 4 lata temu
zbudowałem program, który nazywał się „Wspólnoty schronienia”. Chcieliśmy w diecezji warszawskiej zacząć rozmowy w parafiach, bo pojawiła się
wówczas szansa na utworzenie korytarzy humanitarnych. Chcieliśmy przygotować parafie na to, że może niebawem zaopiekują się rodziną. Na spotkaniu było 200 proboszczów, ostatecznie nie udało nam się wejść do żadnej
parafii. Dla mnie jako katolika to jest bardzo trudne, bo dotyczy tego, o co
pan pyta. Jaki jest podział pracy? Nawet gdybyśmy byli bardzo bogaci, płacili podatki i z nich mogli utrzymać te wszystkie systemy, to i tak tego nie
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wystarczy. Pytanie brzmi, gdzie jest ten moment, kiedy – myśląc po Tischnerowsku – początkiem solidarności jest wolność. Prawdziwa, międzyludzka solidarność zaczyna się w momencie, kiedy decyduję, że chcę poświęcić innym uwagę. Możemy medykalizować opiekę, budować instytucje, ale to
ludzie potrzebują naszej uwagi, cierpliwości, empatii.
Tego żaden system – ani liberalny, ani socjaldemokratyczny, ani żaden inny
– nie załatwi, bo środków nie wystarczy dla wszystkich. Naszym zadaniem
nie jest zbawić świat, ale przynajmniej myśleć o tych, którym możemy pomóc.
A to się z nas kompletnie wypłukało. Są nam potrzebne jakieś zbiorowe rekolekcje, jakaś forma przebudzenia. Kiedyś byliśmy dumni z tego, że mamy najwięcej drzewek w Yad Vashem, a wydaje się, że w ostatnich latach wszystkie je wspólnie wyrwaliśmy. Tej pamięci nie będzie. Dobrze, że działa chociaż
ta młodzież na granicy. Tymczasem my sami się oszukujemy, jeśli chodzi o poziom naszego zaangażowania i tego, ile jesteśmy w stanie z siebie
dać. Nie wiem, jak możemy się przebudzić. Tego nie załatwi za nas państwo,
wyższe podatki i ani żadne inne działania odgórne. To kategoria osobistego
wyboru i tego, jak gospodarujemy swoją wolnością. Mam wrażenie, że ten nieszczęsny dar wolności, jak go opisał Tischner, przepadł nam między palcami.
Wiele lat temu byliśmy uważani za ikonę solidarności, Solidarność była Polska, jak spaghetti jest bolońskie, a piernik jest toruński. Dziś większości ludzi
za granicą postrzega nas dokładnie odwrotnie. Oni czują, że ich nabraliśmy.
Wiem, że to gorzkie słowa, ale naprawdę bardzo to przeżywam. Jak doszliśmy do miejsca, w którym poziom znieczulicy jest tak gigantyczny?
Czy w tej chwili jest możliwa demokracja bez solidarności?
Jako felietonista piszę o triadach i pielęgnuję to pojęcie. Proszę mi więc pozwolić domknąć kategorię wolności, równości i braterstwa. Wydaje mi się dość
ciekawą grą, że wyszliśmy z ustroju, który w sposób oszukańczy skądinąd,
ale jednak odwoływał się do pojęcia równości. Po czasach Solidarności rzuciliśmy się w wolność w taki sposób, o jakim mówi Platon: „Pili wolność jak nierozcieńczone wino”. Wydawało nam się że, rynek zadziałał. Teraz ten rynek
musimy połączyć z braterstwem czy siostrzeństwem, te rzeczy powinny
funkcjonować równolegle. Prawdziwe równowagi nie są bipolarne, lecz bardzo
często wymagają jakiejś trzeciej części, która je zrównoważy. Polska w czasach
Solidarności była tak popularna na Zachodzie chyba dlatego, że wielu ludziom
w Europie wydawało się, że znaleźliśmy ten cudowny dodatek, który połączy
ze sobą te rzeczy. Nie udało nam się to.
Kiedy dzisiaj słuchałem profesora Hausnera, który mówił o opozycji solidarny rozwój vs autorytarna bezpieczeństwo, to dostrzegłem kolejną
triadę, którą jest: demokracja – chaos – dyktatura. Historia zna mnóstwo

przypadków, kiedy losy kraju toczyły się właśnie w takie sposób. Możemy jeszcze znaleźć mechanizm, który pozwoli nam tego uniknąć, ale to niestety
wymaga wysiłku, bo wiedzie przez kategorię solidarności, troski o siebie
nawzajem, braterstwa.
Dużo myślę o demokracji, ale tutaj postawię prowokacyjną tezę – ona może
mieć bardzo różne warianty i sam nie wiem, czy należy jej bronić, czy przed
nią uciekać. Demokracja, która nie bazuje na wysiłku, na jakimś roztropnym
namyśle, jest skazana na porażkę. Myślę o niej z troską, a nawet przerażeniem – zadaję sobie pytanie, czy historia musi się powtórzyć. Niby wszystko
to, o czym mówiłem, już wiemy – rozumiemy to dobrze zwłaszcza tu, w Gdańsku – ale jest pytanie, czy z tej nauki coś może wynikać, czy też my wszyscy
uczymy się wyłącznie przez nauczki. Tischner miał rację, gdy mówił o darze
wolności. Moje pokolenie szczerze mówiąc nie zapłaciło zbyt wysokiej ceny
za ten dar i być może dlatego nie rozumiemy, jaka to jest wartość. Może wciąż
wydaje nam się, że rzeczy, które są wartościowe, muszą kosztować. Nie chcę
odnosić się do poprzednich pokoleń, ale nas, szczerze mówiąc, te rzeczy
za wiele nie kosztowały.
Co do samej demokracji mam szereg wątpliwości. Ostatnie 150 lat nie pokazuje, że demokracje są immanentnie dobre; przecież prowadzą najbardziej
krwawe wojny, wybierają na przywódców ludzi, którzy nigdy nie powinni byli
wyjść z piwiarni w Monachium. Demokracje są instytucjami czy systemami,
które muszą być odpowiednio zabezpieczane przez instytucję, przez normę,
ale przede wszystkim przez wysiłek samych obywateli. Demokracje też się
degenerują i mogą stać się groźne. W moim odczuciu pojęcie demokracji totalitarnej nie jest wewnętrznie sprzeczne, tak jak nie jest dla mnie sprzecznością demokracja liberalna – po prostu każdy z tych przymiotników niesie trochę inne wyzwania. Myślę z największą troską o tym, co nas czeka lub może
nie czeka, czy demokracja zdoła się wymknąć z takiej pętli, którą sama na
siebie założyła, i na jakich warunkach.
Przejdźmy teraz do kwestii polityki populistycznej. Polityka populistyczna
jest często uważana za jedno z największych zagrożeń dla demokracji,
ale czy to nie jest też jakaś próba odświeżenia tego ustroju, który miałby
lepiej reagować na potrzeby ludzi? Czy deficyt partycypacji obywateli
w demokracji nie doprowadza do tego, że coraz częściej władzę przejmują
populiści? Czy wykluczenia, z którymi mamy dziś do czynienia, i łamanie
zasady solidarności, to faktycznie jest coś nowego?
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Myślę, że warto zastanowić się, czy populizm być może nie jest najwyższą
formą demokracji? Bo być może jest, być może można go nazwać korektą
demokracji. Można też powiedzieć, że jest z demokracją nierozerwalnie
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związany, znał go już rzymski pryncypat. Populizm nie jest ani lewicowy,
ani prawicowy, to jedna z najstarszych technologii zdobywania i utrzymywania władzy. Może mieć każdy wektor, do tego magicznego sosu trzeba
tylko wrzucić kilka elementów. Jednym z nich na pewno jest resentyment
i wspomnienie dawnej świetności. Bardzo dobrze robi jakiś obcy, właściwie jest niezbędny, populizmu nie da się zrobić bez obcego. I czy to czytają
akolici prawicowi, lewicowi czy feministyczni, to nie ma znaczenia. Recepty
Carla Schmitta działają bardzo dobrze – pokaż mi swojego wroga, a powiem
ci, kim jesteś. Kiedy dziś padają hasła: suweren, niechęć do imposybilizmu,
słabość instytucji normatywnych etc., to musimy pamiętać, że wszystko to
zostało napisane mniej więcej 100 lat temu przez wybitnego prawnika, który
wtedy rozpaczał nad upadkiem Republiki Weimarskiej, która nie mogła się
obronić. Gdybyśmy dobrze jego dzieło przestudiowali, to odkrylibyśmy w
nim cały wokabularz, który dziś znamy. To wszystko jest w istocie jeszcze
starsze. Do tego trzeba dodać niechęć do elity, na problemy bardzo złożone
dawać proste rozwiązania. Od czasu mniej więcej Hegla masa jest podmiotowa. Stąd dwa wybory, z których każdy jest zły – jednym jest pochlebstwo,
zapewnienie: „Nic nie musicie ze sobą robić, tacy, jacy jesteście, jesteście ok,
nie musicie niczego od siebie wymagać”. Drugi wybór – co być może jakoś
niezręcznie robiliśmy przez te 30 lat – to różne formy pouczania. Stąd sprytnie rozegrane pojęcie pedagogiki wstydu. Sprowadza się to do tego, że czegoś
się wstydzimy, a przecież nie musimy się wstydzić. Oczywiście pochlebstwo
jest tak naprawdę inną formą pogardy. Wydaje mi się, że problem populizmu nie jest ani specyficznie polski, ani lewicowy, ani prawicowy, populizm
jest po prostu bardzo użytecznym narzędziem zdobywania władzy. Populizm
nie szuka wybitnych liderów, raczej promuje miernotę, ludzi takich samych
jak my. Populizm możliwie skraca dystanse i dlatego wybiera na przywódców
takich ludzi, w których wybór niemal nie możemy uwierzyć. Pytanie brzmi,
jak wyrwać się z tej pułapki? Jaki rodzaj demokracji mógłby przekroczyć swoje
immanentne wady? Wady te wynikają wszak z tego, że jednak liczymy głosy.
Populizm to też kategoria mnogościowa – zakłada się, że skoro jest nas dużo,
to z tego powodu może mamy rację. Wydaje mi się, że należy porozmawiać
o tym, jakie nowe instytucje i rozwiązania organizacyjne mogą usprawnić działania mechanizmu reprezentacji. Te rozwiązania mogą być różne
– w Gdańsku testowaliście niektóre z nich. Niektóre są retro innowacjami.
Jak powiedział Churchill, demokracja to najgorszy ustrój poza wszystkimi
innymi. Znamy też kilka innych jego myśli w podobnym tonie, na przykład
tę, że jeśli ktoś chce zwątpić w demokrację, to wystarczy 5 minut rozmowy
ze statystycznym wyborcą. Wiele wypowiedzi Churchilla może sugerować,
że on też miał do tego ustroju dość sceptyczny stosunek. Moim zdaniem po
pierwsze trzeba się wyleczyć z bezkrytycyzmu, jeśli chodzi o demokrację,
i przyznać, że jej skutki mogą być, nazwijmy to, suboptymalne.

Istotną i wymagającą przedyskutowania kwestią jest też sposób reprezentacji. Wszyscy szukają w tej chwili rozwiązań, które mogłyby to usprawnić.
Ludzie są populistami wtedy, kiedy uruchamiają wyłącznie emocje, nie wierzą, że są większe rzeczy niż oni sami. „Demos” tłumaczy się na motłoch,
czerń i coś bardzo niebezpiecznego. Zupełnie inna ścieżka wiedzie w kierunku
demosu wspólnoty republikańskiej, gdzie razem zastanawiamy się i dyskutujemy o problemach. Ale do tego trzeba stworzyć warunki – te zaś nie mogą
być masowe, stąd te eksperymenty partycypacyjne, które teraz obserwujemy.
Może powinniśmy losować reprezentantów? Może możemy im dostarczyć im
wiedzę i argumenty, stworzyć możliwości prowadzenia dialogów? Może okaże
się, że wtedy roztropniej podejmą decyzję. Może system delegacji, łącznie
z ordynacją wyborczą, powinien być inny? Myślę, że w tej chwili powinniśmy
bardzo szybko szukać różnego rodzaju rozwiązań dla Polski. 7 października
1981 roku minęła 40 rocznica uchwalenia dokumentu „Rzeczpospolita Samorządna”. Niezwykłego, płomiennego, wizjonerskiego dokumentu, który podpisało 700 delegatów. Można o nim oczywiście dyskutować, to trochę tak jak
z Konstytucją 3 Maja, którą uchwalił Sejm Wielki, a następnie zniosły rozbiory. Tu w Gdańsku powstał pierwszy program Solidarności, a zaraz po tym
wjechały tanki. Może potrzebne nam jest jakieś zbiorowe marzenie, może
nie skończy się tak źle? Potrzebna jest jakaś nowa umowa społeczna, jakiś
moment konstytucyjny? Mógłbym rozwodzić się nad tym godzinami, ale to
już nie będzie umowa przy Okrągłym Stole, to nie będą wywody ekspertów.
Teraz kilka słów o uchodźcach, których się wyraźnie w Polsce boimy. W Wielkiej Brytanii jakiś czas temu przeprowadzono National Conversation on Immigration. W 60 miastach rozmawiano o imigrantach. Gdyby tę inicjatywę
podjęto wcześniej, prawdopodobnie nie byłoby Brexitu. My powinniśmy
przeprowadzić podobne konsultacje dotyczące wielu istotnych zagadnień
– edukacji, dostępu do służby zdrowia, mediów publicznych, kultury, demografii, uchodźców, kwestii konstytucyjnych i światopoglądowych. Albo przejdziemy przez ten kryzysy razem, przeprowadzimy rozmowę, albo ten konflikt będzie narastał.
Teraz potrzebny jest ktoś, kto opracuje schemat długiego marszu, swojego
tempa, rozmowy, budowania czegoś, co będzie przedmiotem zbiorowej pracy,
nowego dokumentu, który nie zostanie szybko zniesiony czy unieważniony.
Uważam, że od tego powinniśmy zacząć, inaczej nie wymkniemy się z sytuacji, w której jesteśmy.
Jak angażować i motywować mieszkańców do prawdziwego udziału w rozwoju swojego miasta? Jak przemówić do ludzi, którzy może są już zmęczeni
tym ciągłym renesansem demokracji?
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Uważam, że jeśli coś ma się zmienić, to ta drabinka, po której się wspinamy,
kierunek aktywności, musi mieć bardzo nisko położone pierwsze szczebelki.
Czym innym jest mieć odwagę posłuchać Radia Wolna Europa, czym innym
przeczytać ulotkę, czym innym będzie te ulotki magazynować, drukować,
kolportować. Inne działania wymagają jeszcze więcej odwagi. Ten ruch musi
umieć doceniać wszystkie działania i zapraszać do tego, żeby każdy zrobił
tyle, ile chce i może. Demokracja nigdy nie będzie lepsza niż jej uczestnicy,
a nie da się jej stworzyć bez demokratów. Pierwsza linia tej walki nie przebiega nawet na ulicy, lecz na poziomie molekularnym, to znaczy – każdy
z nas powinien zadać sobie pytanie, czy jest demokratą. A kiedy już wyjdziemy poza banały w rodzaju „chodzę na wybory i mam silne przekonania”, to zrozumiemy, że bycie demokratą wymaga czegoś więcej. Demokracja zakłada zdolność do przynajmniej słuchania innego. Wymaga od nas
cierpliwości względem innych, która przecież zawiera w sobie słowo „cierpienie”, znoszenie siebie nawzajem. To jest prawdziwa męka. Demokracja to
też wyrobienie sobie własnego poglądu w czasie, kiedy wszystko jest suflowane, poglądu, a nie emocji, bo emocje bardzo łatwo się wykształca, a ustalenie poglądu wymaga wysiłku. Jest mnóstwo malutkich rzeczy, od których
trzeba zacząć. Warto w tym przyjąć myśl ignacjańską, to znaczy: „Pamiętaj,
nic od ciebie nie zależy, ale rób tak, jakby zależało wszystko”.
Istnieje ciekawe badanie – dwie profesorki Uniwersytetu Columbia zbadały ruchy społeczne ostatnich 100 lat, wśród których znalazła się także
Solidarność. Z badania płyną dwa pocieszające wnioski dla aktywistów.
Badaczki po przeanalizowaniu kilkuset ruchów wykazały, że te z nich,
które nie uciekały się do przemocy, okazały się ostatecznie dwa razy bardziej skuteczne niż te, które po nią sięgnęły. Ponadto jeżeli liczba osób zaangażowanych w ruch spadła poniżej 3,5% populacji danego kraju, to ruchy
ponosiły porażkę, ale już 3,5% jest liczbą wystarczającą, aby działać skutecznie. Żeby wygrać wybory, trzeba mieć oczywiście dużo większe poparcie, ale ludzi dobrej woli nie musi być koniecznie, jak śpiewał Niemen, więcej.
Musi być ich po prostu dość – tych, którym chce się coś zrobić, którzy potrafią docenić innych, ale też umieją się wyzwolić. W Polsce obserwujemy nasilenie formy aktywizmu, który nazywam patoaktywizmem, to znaczy takiego,
którego istotą i jedynym napędem jest bunt, niechęć, zazdrość. Po angielsku
postawę taką określano niegdyś mianem NIMBY, czyli Not In My Backyard.
NIMBY opierało się na uznaniu faktu, że coś jest bardzo ważne, ale nie chcę,
aby znajdowało się lub rozgrywało w moim najbliższym otoczeniu. Niedawno
postawł też nowy akronim, CAVE people, jak jaskiniowcy – Citizens Against
Virtually Everything. Ten rodzaj aktywizmu – a my mamy go bardzo dużo
w sobie – dobrze byłoby spróbować zastąpić takim, który jest bardziej przyjazny innym. Wiem, że to trudne, bo taka postawa nie leży w naszej naturze.

Wielu z nas być może w ogóle nie zadaje sobie pytania, czy jestem dobrym
obywatelem. Kiedy patrzę w lustro, zastanawiam się, czy jestem dobrym
i uczciwym człowiekiem, dobrym ojcem, matką, nauczycielem, ale lista rzeczy,
które mówią, że jestem dobrym obywatelem, jest bardzo krótka. Może byłem
na wyborach, co dotyczy i tak tylko połowy. My w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca zbieramy pieniądze, żeby wspierać takie przedsięwzięcia jak chociażby wsparcie dla uchodźców na granicy. Zdobycie jakichkolwiek pieniędzy to jest krwi koryto (jak mówi klasyk). Polacy rocznie wydają
na sam alkohol ok. 50 miliardów złotych, na karnety do klubów fitness około
5 miliardów złotych. A pamiętajcie, że po drugiej stronie są instytucje na
sterydach. Tu nie chodzi wyłącznie o Bąkiewicza, ale też o Polską Fundację
Narodową, na którą wszyscy składamy się, kupując benzynę, a która otrzymuje rocznie 700 milionów złotych. Nie mówię nawet o telewizji publicznej.
Ale gdybyśmy tylko poczuli, że jeśli wykupimy prenumeratę jakiejś gazety,
która dzięki temu będzie niezależna, jeśli podejmiemy jakiś elementarny
wysiłek, to pomożemy instytucjom, które w tej chwili są całkowicie zwasalizowane przez państwo. Wydaje mi się, że dyskusję na temat tego, co to znaczy być dobrym obywatelem, powinniśmy zacząć od kwestii bardzo podstawowych. Tu nie chodzi o to, że mamy ryzykować więzieniem i utratą pracy.
Są szczebelki dużo niższe, ale powinniśmy sobie przypomnieć, że sprawy
związane z demokracją naprawdę nas dotyczą i że są absolutnie w naszym
zasięgu. Receptą są więc małe kroki, etapy, których osiągnięcie nie wymaga
zbyt dużego wysiłku.
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