
O oczekiwaniach pacjentów 
i lekarzy oraz o prawach pa-
cjenta z dr Cecylią Łabanow-
ską, socjolożką z Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego, 
rozmawia Adam Ostolski.

Adam Ostolski: Po czym poznać, 
że lekarz jest nastawiony na po-
trzeby pacjenta?

Cecylia Łabanowska: To jest le-
karz, który chce pracować efek-
tywnie dla siebie i efektywnie dla 
pacjenta. Przyjmuje, że pacjent jest 
człowiekiem świadomym i jeże-
li chce rozwiązać swój problem, to 
lekarz jest od tego, żeby mu po-
móc. Dlatego próbuje zrozumieć, 
na czym polega problem pacjenta, 
a następnie zaproponować pacjen-
towi sposób rozwiązania tego pro-
blemu. Są sytuacje, kiedy lekarz 
może powiedzieć: Proszę pana, jest 
tylko jeden sposób, w jaki to moż-
na zrobić. Ale najczęściej jest wiele 
różnych sposobów, w jakie można 
rozwiązywać problemy zdrowot-

ne, przynajmniej częściowo. Lekarz 
może powiedzieć: Moim zdaniem 
najlepsze jest takie wyjście, czy to 
panu odpowiada? Jak nie, no to jest 
jeszcze takie wyjście...

AO: Rozumiem, że lekarz nasta-
wiony na pacjenta najpierw uważ-
nie wysłuchuje pacjenta, żeby zro-
zumieć jego problem, a na koniec 
wspólnie z pacjentem uzgadnia 
plan leczenia. Dlaczego nie powie 
mu po prostu, co jest najlepsze?

CŁ: W większości przypadków 
leczenie wymaga aktywnego sto-
sunku pacjenta, bo to pacjent ma 
robić różne rzeczy. Oczywiście to 
zależy od kontekstu. W niektó-
rych specjalnościach takie postę-
powanie nie miałoby sensu. Np. 
jeśli do lekarza trafia człowiek po 
wypadku, nieprzytomny, to le-
karz musi robić to, co mu wiedza 
medyczna mówi, nie może udzie-
lić informacji itp. 

Odpowiedzialność za zdrowie 
obywateli spoczywa na pań-
stwie i nikt jej z niego nie zdejmie.  
Z Lucyną Dargiewicz, prze-
wodniczącą Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i położnych, rozmawia 
Marcin Wrzos.

Marcin Wrzos: W ostatnim cza-
sie w służbie zdrowia następują 
duże zmiany. Jak pani je ocenia?

Lucyna Dargiewicz: W całym 
sektorze służby zdrowia panu-

je duże niezadowolenie. Nasze 
oczekiwania nie są uwzględnia-
ne w procesie przemian. Mini-
sterstwo Zdrowia nie bierze pod 
uwagę naszych postulatów. Dla-
tego związek podjął decyzję o 
zaprzestaniu opiniowania aktów 
normatywnych przesyłanych 
nam z ministerstwa. Nie chcemy 
uczestniczyć w dialogu bez dia-
logu. Pielęgniarki odpowiadają 
za efekty leczenia i ich głos powi-
nien być uwzględniany na równi 
z głosem lekarzy.

Od pewnego czasu prowadzimy 
rozmowy z trzema wielkimi cen-
tralami związkowymi: OPZZ, So-
lidarnością i Forum Związków 
Zawodowych. We wrześniu pla-
nujemy wspólny protest. Może 
wtedy wreszcie zacznie się po-
ważnie traktować nasze racje. 
O tym, jak duże jest niezadowo-
lenie społeczne, niech świadczy 
fakt, że 69 zakładów na tę chwi-
lę potwierdziło mi wejście w spór 
zbiorowy. W 15 placówkach już 
zakończono tę procedurę.
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Jędrzej Niklas
W tworzeniu po-
lityki zdrowotnej 
perspektywa praw 
człowieka jest 
dziś praktycznie 
nieobecna. Tym-
czasem obecny 
kryzys finanso-

wy jasno pokazuje konsekwencje 
podporządkowania ochrony zdro-
wia logice zysku i oszczędności. 
Może więc pora ponownie ożywić 
ideę prawa do zdrowia?

Cena kryzysu
W artykule opublikowanym nie-
dawno na łamach prestiżowe-
go czasopisma medycznego „The 
Lancet” badacze z europejskich 
oraz amerykańskich uniwersyte-
tów przeanalizowali, jak kryzysy 
finansowe wpływają na zdrowie 
ludzi. Okazało się, że w krajach do-
tkniętych kryzysem stan zdrowia 
publicznego wyraźnie się pogar-
sza. Badacze wskazują na kilka ele-
mentów: gorszy dostęp do opieki  

zdrowotnej, zmniejszenie dostępu 
do zdrowej żywności i dobrych wa-
runków sanitarnych oraz ogólne 
pogorszenie zdrowia psychiczne-
go. Szczególnie negatywne skutki 
są związane ze zwiększonym po-
ziomem bezrobocia, które nieod-
łącznie towarzyszy recesji. 

W państwach dotkniętym kryzy-
sem polityka oszczędzania nie omi-
ja opieki zdrowotnej. W Hiszpanii, 
Grecji i Portugalii można zauważyć 
m.in. znaczne ograniczenie dostępu 
do opieki zdrowotnej i podstawo-
wych lekarstw. W sposób znaczący 
wzrosła liczba popełnianych samo-
bójstw oraz osób borykających się 
z problemami psychicznymi. Gre-
cja która stała się symbolem kryzy-
su, boryka się z galopującym zwięk-
szeniem zakażeń HIV. Gdy w latach 
2007–2010 średnio 15 osób rocznie 
zakażało się wirusem, tak w kolej-
nych latach liczba ta wzrosła do 256 
osób w 2011 r. i ponad 300 w 2012 r. 
Co ciekawe, zjawiska te zaobserwo-
wano w krajach, które na kryzys od-
powiedziały polityką oszczędności 
i „zaciskania pasa”. 

Kryzys, zdrowie i prawa człowieka
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Prawo do zdrowia

Ewa Charkiewicz

Neoliberalny system ochrony 
zdrowia nie dostrzega choroby, je-
śli nie zostanie ona ujęta w ramy 
finansowe. Nowoczesna wiedza 
medyczna została podporządko-
wana dyscyplinom finansowym. 
Władzę decydowania o życiu 
i śmierci odebrano lekarzom i od-
dano w ręce menedżerów.

Zacznijmy od kilku 
przykładów.
Rok 2006. Klaudii, u której zdia-
gnozowano raka żołądka, odmó-

wiono ratującej życie terapii. Le-
czenie wolno przepisać dorosłym, 
a Klaudia ma 16 lat. Uratowanie 
jej życia byłoby nielegalne.

Rok 2007. We wrocławskim szpi-
talu u 994 kobiet przeprowadzo-
no niepotrzebnie ryzykowny za-
bieg uteroskopii, dzięki czemu 
szpital zarobił ok. miliona zł. 
Zabiegi wykonano z polecenia 
ordynatora kliniki ginekologii i 
neonatologii, aby szpital mógł 
zarobić pieniądze na spłatę dłu-
gu. Szpital zadłużył się, po-
nieważ świadczył usługi zdro-
wotne w oparciu o potrzeby, 
przekraczając limity zakontrak-

towane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Rok 2012. Szpital akademicki w 
Gdańsku ocalił życie Annie P., 
która miała komplikacje przy 
porodzie. Podano jej kosztowne 
leki hamujące krwawienie. NFZ 
odmówił refundacji. Standardo-
wa wycena porodu wynosi 1500 
zł, w przypadku Anny koszt 
wyniósł 23 tys. zł. To codzien-
ne doświadczenie wielu lekar-
ki  i pielęgniarki walczą z sys-
temem zarządzania w ochronie 
zdrowia o możliwość leczenia 
pacjentów.

Kiedyś najważniejszy 
był pacjent

Przychodzi pacjent 
do lekarza

Ochrona zdrowia 
w kleszczach finansjalizacji 
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Sam Thompson

Poniższe pięć wskazówek 
opracowali eksperci i ekspert-
ki New Economics Foundation 
na podstawie danych zgroma-
dzonych przez brytyjski rządo-
wy think tank Foresight. Obej-
mują one rzeczy, które każdy 
z nas może codziennie robić, 
aby poprawić swoje samo-
poczucie i zabezpieczyć się 
przed problemami natury psy-
chicznej. Wskazówki te mogą 
być też stosowane do polep-
szenia warunków w miejscu 
pracy, poprawy funkcjonowa-
nia placówek ochrony zdro-
wia czy projektowania polityki 
społecznej.

1. Pielęgnuj więzi
Z ludźmi wokół ciebie. Z rodzi-
ną, przyjaciółmi, kolegami i są-
siadami. W domu, pracy, szkole 
lub społeczności lokalnej. Myśl 
o tych więziach jako fundamen-
tach twojego życia, inwestuj czas 
w ich rozwijanie. Dzięki nim każ-
dy twój dzień będzie bogatszy.

2. Bądź aktywny
Przejdź się na spacer lub pobie-
gaj. Wyjdź na zewnątrz. Pojeź-
dzij na rowerze. Uprawiaj ogró-
dek. Tańcz. Ćwiczenia fizyczne 
poprawią twoje samopoczucie. 
To ważne, byś odkrył aktywność 
fizyczną, która przynosi ci ra-
dość i pasuje do twojego pozio-
mu mobilności i sprawności.

3. Bądź uważny
Bądź ciekaw. Dostrzegaj wokół 
to, co piękne. Zauważaj to, co 
niezwykłe. Zwracaj uwagę na 
zmieniające się pory roku. Sma-
kuj moment, bez względu na to, 
czy właśnie idziesz do pracy, jesz 
obiad czy rozmawiasz z przy-
jaciółmi. Bądź świadom świata 
wokół ciebie i tego, co czujesz. 
Zwracanie uwagi na własne do-
świadczenie pomoże ci docenić 
to, co dla ciebie ważne.

4. Nie przestawaj się uczyć
Spróbuj czegoś nowego. Odśwież 
swoje dawne hobby. Zapisz się 
na jakiś kurs. Weź w pracy inne 
zadanie. Napraw rower. Naucz 
się grać na instrumencie albo go-
tować. Wyznacz sobie cel, które-
go osiągnięcie da ci satysfakcję. 
Uczenie się nowych rzeczy to nie 
tylko zabawa, lecz także sposób 
na to, by poczuć się pewniej.

5. Dziel się z innymi
Zrób coś miłego dla przyjacie-
la lub nieznajomej. Podziękuj 
komuś. Uśmiechnij się. Podej-
mij wolontariat. Przyłącz się do 
jakiejś społeczności. Rozglądaj 
się wokół i obserwuj samego 
siebie. Dostrzeżenie tego, jak ty 
sam i twoje szczęście wiążą się 
z szerszą społecznością, może 
być źródłem niewiarygodnej sa-
tysfakcji. W ten sposób budujesz 
więzi z ludźmi wokół ciebie.

Tekst pochodzi ze strony New 
Economics Foundation: http://
www.neweconomics.org/blog/en-
try/five-ways-to-well-being-and-
-other-tales
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Kamil Śliwowski

O e-podręcznikach w Polsce zro-
biło się głośno na początku ubie-
głego roku, kiedy po kilku latach 
przygotowań i konsultacji rząd 
rozpoczął realizację programu 
Cyfrowa Szkoła. Pozornie po-
święcony kolejnej próbie infor-
matyzacji polskiej szkoły, pro-
gram uwzględnia również projekt 
stworzenia dostępnych za darmo 
cyfrowych podręczników i pomo-
cy naukowych, który rozwście-
czył wydawców komercyjnych 
podręczników.
Nie tylko Wikipedia
E-podręczniki, które właśnie po-
wstają na trzech uczelniach i w jed-
nym komercyjnym wydawnictwie, 
będą Otwartymi Zasobami Eduka-
cyjnymi. To znaczy, że będą opu-
blikowane na wolnej licencji po-
zwalającej na darmowe ponowne 
wykorzystanie (kopiowanie, mo-
dyfikowanie i rozpowszechnianie) 
w dowolnych celach, również ko-
mercyjnych. Choć technologia, któ-
ra umożliwia tworzenie i relatywnie 
tanią dystrybucję elektronicznych 
podręczników, jest dostępna od 
dłuższego czasu, to w Polsce jak do-
tąd takich podręczników akredyto-
wanych przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej jest zaledwie osiem.
Większość cyfrowych zasobów, 
z których korzystają nauczycie-

le i uczniowie, to po prostu strony 
WWW z materiałami od Wikipedii 
przez serwisy ze scenariuszami za-
jęć po ściągi online. Profesjonalnych 
zasobów edukacyjnych jest za mało 
i często to drogie pakiety, za które 
szkoła musi płacić, aby zapewnić 
dostęp do nich swoim uczniom i na-
uczycielom.
Kontrowersji nie wzbudziła jednak 
technologia, a pieniądze, dokładniej 
zaś próba ingerencji państwa w sys-
tem wydawniczy. Ten zaś jest z per-
spektywy konstytucyjnych celów 
państwa, czyli zapewniania równe-
go i bezpłatnego dostępu do eduka-
cji nieskuteczny.
Po pierwsze dostępność
Co mogą zmienić tu e-podręczni-
ki i Otwarte Zasoby Edukacyjne? 
Po pierwsze wcielają w życie zasa-
dę dostępności publicznie finanso-
wanych zasobów. Po drugie, dzię-
ki użyciu wolnej licencji Creative 
Commons Uznanie Autorstwa (lub 
tożsamej) dają prawo każdemu do 
ich wykorzystania i modyfikowa-
nia. Np. nauczycielom do tworzenia 
własnych wersji podręcznika, a wy-
dawcom do wydawania ich tanio 
drukiem lub przerabiania na nowe, 
rozbudowane publikacje. Oczy-
wiście same, dostępne za darmo, 
otwarte e-podręczniki nie rozwiążą 
problemów systemowych polskiej 
oświaty. Te zaś są poważne.
Chodzi np. o bariery ekonomiczne 
w dostępie do edukacji lub aktyw-
nym udziale w niej dzieci z ubogich 
rodzin. E-podręcznik ostatecznie 
musi być uruchomiony na urządze-
niu takim jak tablet lub wydruko-
wany, czyli wymaga dodatkowych 
kosztów. Dlatego całkiem rozsąd-
ne jest łączenie tworzenia zasobów 

z dostarczeniem sprzętu szkołom i 
uczniom, co jest drugą częścią pro-
gramu Cyfrowa Szkoła. Na ile jed-
nak uda się te dwie rzeczy zgrać? 
Okaże się po akcji pilotażowej prze-
prowadzanej w blisko 400 szkołach 
w Polsce.
O ile sprzęt można kupić i dostar-
czyć całkiem szybko, powstanie 
e-podręcznika to około rok pra-
cy. Jako pierwsze pojawią się pod-
ręczniki do matematyki. Mają uj-
rzeć światło dzienne we wrześniu. 
Na resztę będzie trzeba poczekać 
do 2014 r. Państwo równocześnie, 
poza środkami przeznaczonymi na 
e-podręczniki, wydaje również pie-
niądze na wyprawkę szkolną, czy-
li dofinansowanie podręczników 
i pomocy naukowych dla uczniów 
z najuboższych rodzin. Przekazy-
wana do samorządów „wyprawka” 
dziś działa nieefektywnie, środki 
bardzo często pozostają niewyko-
rzystane. Cyfrowe podręczniki lub 
ich tanie wersje drukowane mogły-
by uzupełniać luki w tym systemie.
Przekonać nauczycieli
Poza problemami finansowymi 
najważniejszą kwestią, na którą e-
-podręczniki mogą wpłynąć jest 
zmiana modelu nauczania. Cy-
frowe i otwarte zasoby edukacyj-
ne pozwalają na zindywidualizo-
wanie pracy z uczniem lub całymi 
grupami o różnych potrzebach. 
Umożliwiają tworzenie materiałów 
zgodnie ze stylem i metodami pra-
cy nauczycieli lub różnym tempem 
realizacji podstawy programowej. 
Nie stanie się tak jednak powszech-
nie bez wsparcia systemowego i za-
chęt dla nauczycieli, aby zmieniali 
swoje nawyki i oddolnie reformo-
wali system edukacji.

E-podręczniki będą dostępne za po-
mocą platformy mającej umożliwiać 
tworzenie z nich indywidualnych 
kompletów zasobów, wykorzysty-
wanie na różnych urządzeniach 
i łatwe drukowanie w razie potrzeby 
(odpowiedzialne za to jest Poznań-
skie Centrum Superkomputerowo-
-Sieciowe). Prawdziwa zmiana po-
dejścia do podręczników i pomocy 
naukowych wymaga nie tylko kam-
panii informacyjno-reklamowej, jaką 
prowadził MEN, ale profesjonalnych 
szkoleń i wprowadzania nauczania 
kompetencji cyfrowych i medialnych 
nie tylko do podstawy programowej, 
ale do nauczania pedagogiki.
Cicha rewolucja
Czy Otwarte Zasoby Edukacyjne, 
takie jak powstające w Polsce e-pod-
ręczniki, mogą coś zmienić w edu-
kacji? W Polsce widać to po sukce-
sie biblioteki cyfrowej z lekturami 
szkolnymi i klasyką WolneLektury.
pl czy ogromnej roli Wikipedii dla 
codziennej edukacji. Podręczniki 
Cyfrowej Szkoły to próba bardziej 
systemowego rozwiązania. Nieste-
ty, jak w wypadku wielu poprzed-
nich inicjatyw cyfryzacji edukacji, 
nawet zrealizowanie tego programu 
może okazać się niewystarczające 
bez konsekwentnego wdrażania go. 
Edukacja nie poddaje się zmianom 
w wyniku pojedynczych impulsów.

Kamil Śliwowski jest animato-
rem i trenerem edukacji medial-
nej, działa w Centrum Cyfrowym 
Projektu: Polska. Współpracuje z 
Koalicją Otwartej Edukacji. Pro-
wadzi bloga o nowych technolo-
giach w służbie organizacji po-
zarządowych Problematyka.org. 
Twitter: @cienkamila.

Holenderska organizacja De 
Smaak te Pakken stara się do-
konać przełomu w budowie no-
wego, lepszego stosunku ludzi 
do odżywiania. Klucz do suk-
cesu to wczesna edukacja. Eri-
ca Meijers z „Green European 
Journal” dopytuje o szczegóły 
inicjatorkę programu, Esther 
Boukema.

Erica Meijers: Kto twoim zdaniem 
jest odpowiedzialny za to, co jemy?

Esther Boukema: Zawsze stałam po 
stronie prawa do samostanowienia, 
więc sądzę, że powinniśmy uszano-
wać preferencje rodziców, nawet, 
jeśli ich nie podzielamy. Musimy 
jednak pamiętać, że jednostka nie 
funkcjonuje w oderwaniu od spo-
łeczności. Bez dobrego śniadania 
dziecko nie będzie sobie dobrze ra-
dziło w szkole.
Odżywianie jest tą dziedziną życia, 
w której nasze jednostkowe wybory 
są powiązane z faktami społeczny-
mi, takimi jak tempo życia, potrze-
ba wygody, indywidualizm, da-
nia typu instant czy małe kuchnie. 
Troska o jakość żywności jest auto-
matycznie mniejsza, jeśli wszędzie, 
gdzie przebywamy, jesteśmy oto-
czeni fast foodami. Zniechęca nas to 
do gotowania w domu. Tymczasem 
wiedza o zdrowym odżywianiu, 
zamiast odwoływać się do zdrowe-
go rozsądku, przekazywana jest za 
pomocą fachowych terminów, jak 
wapń czy omega-3. Inaczej mówiąc, 
wiedza o skuteczności zróżnicowa-
nej diety pełnej świeżej, naturalnej 
żywności, bez przejadania się, po-
łączonej z dużą ilością aktywności 

fizycznej często wystarczy w walce 
z powiązanymi z odżywianiem do-
legliwościami zdrowotnymi, taki-
mi jak nadwaga, choroby serca czy 
układu krążenia. Produkcja żywno-
ści stała się przemysłem, zdomino-
wanym przez wielki biznes, które-
mu te zasady są często nie na rękę. 
Wiele o dzisiejszym świecie mówi 
fakt, że liderem na liście najbo-
gatszych ludzi na świecie jest szef 
chińskiej korporacji produkującej 
napoje gazowane.

Preferencje kulinarne kształtowa-
ne są dziś często zanim ludzie są 
w stanie samodzielnie je w sobie 
wyrobić. Wyznawane przez rodzi-
ny wartości i standardy związane z 
żywienie są w skali świata niezwy-
kle zróżnicowane. 

EM: Brzmi to tak, jakby nasze wybo-
ry żywieniowe były ograniczone...

EB: Faktycznie, możemy sobie za-
dać pytanie, czy w ogóle mamy 
wolny wybór względem żywności. 
Granica samostanowienia widocz-
na jest moim zdaniem tam, gdzie ro-
dzice dają swoim dzieciom za dużo, 
za mało lub po prostu słabej jakości 
żywność, domagając się od sektora 
publicznego ponoszenia kosztów, 
kiedy ono zachoruje. Do czasu, gdy 
dziecko trafia na leczenie, jego stan 
zdrowia mógł już ulec nieodwracal-
nemu pogorszeniu. Leczenie otyło-
ści jest trudniejsze niż zapobieganie 
jej. Właśnie dlatego staram się inspi-
rować dzieci i rodziców do wspól-
nego gotowania i odkrywania żyw-
ności na nowo, bo w dzisiejszych 
czasach dorośli na temat żywności 
wiedzą równie mało, co ich dzieci.

Mam jednak nadal nadzieję, że w 
czasach kryzysu ludzie zaczną do-
ceniać wartość wysiłku włożonego 
w przyrządzanie żywności, ale też 
wspólne jedzenie .
W Holandii szkoły przykładają co-
raz większą wagę do tego, jakie je-
dzenie uczniowie przynoszą ze sobą. 
Kampania Gezonde School (zdrowa 
szkoła) dąży do wyeliminowania 
z placówek edukacyjnych maszyn z 
napojami gazowanymi czy słodycza-
mi. Wydaje się, że kończy się epoka 
nieograniczonej tolerancji dla byle 
jakiego odżywiania. Część szkół już 
dziś wyznacza minimalne standardy 
dla żywności, którą uczniowie przy-
noszą ze sobą. W ten sposób, już dziś, 
instytucje publiczne wpływają na na-
sze domowe nawyki.

EM: Wygląda więc na to, że – jak w 
wielu innych kwestiach – klucz do 
zmian mają szkoły?

EB: Szkoły mają ważną rolę do ode-
grania. Nawyki żywieniowe przy-
swajamy we wczesnym wieku. Sta-
ram się budzić świadomość wśród 
młodych ludzi, która pokrywa się 
z tym, czego uczy się w szkołach.
Mam nadzieję, że szkoły faktycz-
nie zmienią się w „zdrowe szkoły”, 
w których edukacja żywnościowa 
stanie się integralną częścią progra-
mów nauczania. Swoje działania za-
częłam u podstaw, wyłącznie z wła-
snej inicjatywy. Jestem za szeroką 

współpracą, ponieważ pozwala ona 
na połączenie zróżnicowanych per-
spektyw różnych ludzi. De Sma-
ak te Pakken połączyła siłę z Mijn 
eten, ale też z miejskim wydziałem 
zdrowia, lokalnym ogrodem bo-
tanicznym Hortus, amsterdamski-
mi farmami edukacyjnymi… Mijn 
eten z kolei jest częścią Amsterdam-
skiej Grupy Edukacji Żywieniowej, 
w której skład wchodzą między in-
nymi Amsterdamskie Centrum Śro-
dowiskowe i Edukacyjne, Zespół 
Miejskiego Planowania Przestrzen-
nego, badacze z Vrije Universite-
it: Louise Fresco oraz Jaap Seidell, 
Rada Edukacji Podstawowej, Rabo-
bank oraz organizacje polityczne, ta-
kie jak Partij voor de Dieren (Partia 
na rzecz Zwierząt) czy GroenLinks 
(Zielona Lewica). Mijn eten jest w 
tym kontekście uznawany za wzor-
cowy program, bo konsekwent-
nie traktuje żywienie jako szerokie, 
interdyscyplinarne zagadnienie. 
Grupa, kierowana przez Gabinet 
Żywieniowy, przygotowała swoją 
„wizję żywnościową” w grudniu 
zeszłego roku. Dokument ten bę-
dzie przekazany władzom miasta i 
stał się częścią raportu dotyczącego 
wizji żywnościowej Amsterdamu.

Artykuł „Getting a Taste for It” 
ukazał się w „Green European 
Journal”. Całość na: www.zielo-
newiadomosci.pl

Zasady „De Smaak te Pakken” w edukacji podstawo-
wej:
- stworzenie poczucia więzi między naturą a ludzkim ciałem
- uważne, wspólne przygotowywanie pożywienia, wskazywanie, że proces ten 
może być sposobem pokazywania troski i uczucia wobec innych ludzi
- zapoznawanie się ze świeżymi, lokalnymi składnikami, stosowanie żywności spo-
za lokalnej produkcji w charakterze uzupełniającym
- uczenie języka, idei i słów poprzez ich praktyczną realizację
- gotowanie połączone z dyskusją na tematy takie jak głód, nadwaga, nietrwałość 
produktów a zrównoważony rozwój, sprawiedliwy handel
- redukowanie stresu poprzez uczenie skupienia, cierpliwości i precyzji
- poszerzanie dziecięcej kreatywności za pomocą zabaw z kształtami, kolorami 
i smakami

Smak 
zdrowia

Otwarte 
e-podręczniki
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W Islandii, również mocno dotknię-
tej przez kryzys, ale prowadzącej od-
mienną politykę, nie zaobserwowa-
no pogorszenia zdrowia ludności.

Polityka zdrowotna nie może być 
prowadzona w oderwaniu od uwa-
runkowań ekonomicznych. Ograni-
czone zasoby finansowe sprawiają, 
że decydenci muszą dokonywać 
często trudnych wyborów. Do ja-
kich złych konsekwencji mogą jed-
nak takie decyzje prowadzić, po-
kazują wspomniane przypadki. 
Niestety perspektywa pieniądza 
często przeważa nad dobrem pa-
cjentów i pacjentek. Politycy zajmu-
jący się zdrowiem zapominają tym 
samym, że zdrowie jest również 
prawem człowieka. Takie podejście 
jest właściwie bardzo rzadko spoty-
kane w procesach decyzyjnych.

U źródeł prawa do 
zdrowia
Po raz pierwszy prawo człowie-
ka do zdrowia pojawiło się ponad 
60 lat temu w konstytucji Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Zostało ono również zamiesz-
czone w Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka. Dodatkowo 
zyskało potwierdzenie w Mię-
dzynarodowym Pakcie Praw Go-
spodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych z 1966 r. Artykuł 12 
tego paktu wymaga od państw 
uznania prawa „każdego do ko-
rzystania z najwyższego osiągal-
nego poziomu ochrony zdrowia 
fizycznego i psychicznego”.

Wybuch epidemii HIV/AIDS w 
latach 80. sprawił, że prawa jed-
nostek zaczęły mieć istotne zna-
czenie w dziedzinie zdrowia. Po-
czątkowo różne państwa (m.in. 
Szwecja i USA) przyjmowały re-
strykcyjne działania wobec osób 
zakażonych. Standardem było 
izolowanie chorych, przymusowe 
badania małżonków, obowiązek 
informowania otoczenia o swojej 
chorobie. Szybko jednak zauwa-
żono, że przyjmowanie drakoń-
skich metod wobec chorych na 
AIDS jest przeciwskuteczne. Za-
miast zgłaszać się na leczenie cho-
rzy bali się kontaktu z lekarzami. 
Po raz pierwszy w tak widoczny 
sposób okazało się, że pacjenci w 
procesie leczenia mają również 
prawa człowieka, np. prawo do 
prywatności czy swobodnego po-
ruszania się.

Gdy pojawiły się pierwsze me-
tody leczenia AIDS, okazało się, 
że są one niezwykle drogie i nie-
dostępne dla osób najuboższych, 
czyli tych najbardziej zagrożo-
nych epidemią. W tym wypadku 
kolejne prawo człowieka – prawo 
do zdrowia okazało się przydat-
ną perspektywą, dającą argumen-
ty dla szerszego udostępniania 
m.in terapii retrowirusowej fi-
nansowanej ze środków publicz-
nych. Sprawy sądowe związa-
ne z tą problematyką pojawiły 
się np. w Republice Południowej 
Afryki. Tamtejszy Trybunał Kon-
stytucyjny uznał w 2002 r., że 
ograniczenia dostępu do leków 
zapobiegających zakażeniu HIV 
przy porodzie stanowi narusze-
nie prawa od opieki medycznej. 
Tym samym udowodniono, że 
prawo do zdrowia może być eg-
zekwowane na drodze sądowej. 

Epidemia HIV/AIDS spowodo-
wała, że organizacje społeczne, 
prawnicy, politycy oraz naukow-
cy zaczęli baczniej przyglądać 
się tematowi prawa do zdrowia. 
Jednak im więcej dyskutowano o 
tym prawie, tym więcej pojawiało 
się pytań i problemów.

Prawo do zdrowia – 
czyli do czego?
Co więc oznacza prawo do zdro-
wia? Jakie rodzi zobowiązania i 
na kim one spoczywają? Odwoła-
nie się do tak abstrakcyjnego ter-
minu jak „zdrowie” może nastrę-
czać problemy. Definicja zdrowia 
ujęta w konstytucji WHO jest nie-
zwykle szeroka i oznacza „stan 
pełnego fizycznego, umysłowego 
i społecznego dobrostanu, a nie 
tylko całkowity brak choroby czy 
kalectwa”. Jak jednak przełożyć 
tę koncepcję na bardziej pragma-
tyczne działania państw w dzie-
dzinie ochrony zdrowia?

Pomocna może okazać się inter-
pretacja zakresu prawa do zdrowia 
dokonana przez ONZ w Komenta-
rzu Generalnym nr 14. Jak wynika 
z tego dokumentu, prawo to jest na 
pewno „prawem pozytywnym” – 
czyli takim, które nakłada na rządy 
określone obowiązki. Oczywiście 
instytucje publiczne nie będą da-
wały obywatelom gwarancji bycia 
zdrowym. Stan ten jest wszak uza-
leżniony od wielu czynników, na 
które często państwa nie mogą mieć 
wpływu (np. obciążenia genetycz-
ne). Prawo do zdrowia nie zapew-
nia też nieograniczonego dostępu 
do pomocy medycznej przy każdej 
chorobie. Biorąc pod uwagę holi-
styczne podejście, prawo do zdro-
wia oznacza możliwość korzystania 
z zasobów, urządzeń, usług gwa-
rantujących osiągnięcie dobrego sta-
nu zdrowia.

Na to niezwykle ważne prawo czło-
wieka składają się dwa komponen-
ty – prawo do opieki medycznej 
raz prawo do odpowiednich wa-
runków gwarantujących zdrowie. 
Dotyczy to nie tylko skorzystania 
z pomocy lekarza czy pielęgniarki, 
ale również wody pitnej, urządzeń 
sanitarnych, dobrego pożywienia 
czy zagwarantowania bezpiecznych 
warunków pracy. Wszystkie te ele-
menty powinny być ogólnie dostęp-
ne dla każdego i o dobrej jakości.

Takie obowiązki mogą być trud-
ne do realizacji nawet dla za-
możnych państw. Dlatego prawo 
międzynarodowe uwzględnia 
tzw. zasadę stopniowej realiza-
cji. Przy wypełnianiu swoich 
obowiązków państwa mogą brać 
pod uwagę np. uwarunkowania 
ekonomiczne czy technologicz-
ne. Z drugiej jednak strony ist-
nieje pewne minimum, tzw. pod-
stawowa treść prawa, która musi 
być urzeczywistnione tu i teraz. 

Tym niezbędnym minimum jest 
podstawowa opieka medycz-
na w nagłych przypadkach, do-
stęp do wody pitnej i pożywie-
nia gwarantującego przeżycie 
oraz niezbędne leki. To mało, ale 
wciąż w wielu krajach na świecie 
pozostaje poza zasięgiem wielu 
ludzi.

Politycy, organizacje pozarządo-
we często zapominają o tzw. spo-
łecznych i ekonomicznych pra-
wach człowieka. Zazwyczaj są 

one tylko postrzegane jako pewne 
abstrakcyjne idee, które może do-
brze wyglądają na papierze, ale są 
trudne do urzeczywistnienia. Po-
dejście to jest spotęgowane przez 
mit, jakoby prawa polityczne czy 
obywatelskie nie były związane z 
kosztami. Tymczasem zagwaran-
towanie prawa do sądu czy wol-
nych wyborów nie odbywa się 
bez wyasygnowania odpowied-
nich środków z budżetu pań-
stwa. Poza tym prawa człowieka 
są wzajemnie powiązane: „nie ma 
chleba bez wolności, ale i wolno-
ści bez chleba”.

Oczywiście prawa społeczne 
mogą okazać się wymagające 
przy realizacji. Jednak stano-
wią one też bardzo dobrą per-
spektywę dla tworzenia polityki 
państwa, np. w zakresie ochro-
ny zdrowia. W czasach kryzysu 
ekonomicznego, gdy poszczegól-
ne grupy społeczne narażone są 
na bardzo różne zagrożenia, po-
dejście oparte na prawach czło-
wieka wydaje się tym bardziej 
potrzebne. O prawie do zdrowia 
należy więc pamiętać i dbać o to, 
by decydenci na różnym pozio-
mie nie zapominali o ciążących 
na nich zobowiązaniach.

Jędrzej Niklas jest prawnikiem, 
aktywistą, badaczem, członkiem 
European Association of Health 
Law. Zawodowo oraz naukowo 
zajmuje się prawami człowieka.

P R A W O  D O  Z D R O W I A

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
Art. 25

1. Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, 
włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, oraz 
prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, staro-
ści lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966)

Art. 12

1. Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego 
poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.

2. Kroki, jakie Państwa Strony niniejszego Paktu powinny podjąć dla osiągnięcia pełnego wykonania 
tego prawa, będą obejmowały środki konieczne do:

a) zapewnienia zmniejszenia wskaźnika martwych urodzeń i śmiertelności niemowląt oraz do zapew-
nienia zdrowego rozwoju dziecka;

b) poprawy higieny środowiska i higieny przemysłowej we wszystkich aspektach;

c) zapobiegania chorobom epidemicznym, endemicznym, zawodowym i innym oraz ich leczenia i zwal-
czania;

d) stworzenia warunków, które zapewniłyby wszystkim pomoc i opiekę lekarską na wypadek choroby.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2009)
Art. 35: Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na wa-
runkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu i urzeczywistnia-
niu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997)
Art. 68

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świad-
czeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom 
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym 
dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Ciąg dalszy ze str. 1

Prawo do zdrowia
Kryzys, zdrowie i prawa człowieka



4

Maciej Gdula

Od jogurtu w sklepie przez zawód po wybor-
czą urnę wybór jest dla nas oczywistością. Tak 
samo jak niepokoi nas wizja jego utraty, cie-
szy też rozszerzanie możliwości wybierania na 
nowe sfery. Skoro działa tak dobrze na targu, 
dlaczego ograniczać wybór w innych sferach, 
np. w systemie ochrony zdrowia? Dzięki temu 
zwiększy się efektywność a niezadowolony 
klient zawsze może przenieść się tam, gdzie 
dobrze go obsłużą. Szpital to jednak nie targ, a 
nasze zdrowie to nie pęczek pietruszki.
Zapytajmy się po pierwsze, czy naprawdę 
chcemy sobie zaufać, jeśli chodzi o usługi me-
dyczne? Każdy z nas słyszał o opryskliwych 
lekarzach i ta kwestia obok kolejek uchodzi za 
największą bolączkę systemu ochrony zdro-
wia. Rzadziej słyszy się o problemie miłych le-
karzy. Czy w ogóle może to być problem? Oka-
zuje się, że tak, bo miły lekarz, który gawędzi z 
pacjentem i mówi to, co chce on usłyszeć jest 
zagrożeniem dla jego zdrowia. Lekarz musi 
kierować się przede wszystkim aktualną wie-
dzą medyczną i procedurami, a nie mizdrzyć 
się do pacjenta, starając się złapać jak naj-
większą klientelę. Rozszerzanie się logiki ko-
mercjalizacji prowadzić będzie do rozwoju po-
pytu na miłych lekarzy.
Można stwierdzić, że ludzie swój rozum mają 
i nie będą kierować się powierzchownymi kry-
teriami, ale wybiorą po prostu lekarzy dobrych. 
Zgoda, pozostaje jednak pytanie, do jakich 
kryteriów odwoła się klient, szukając na ryn-
ku dobrego lekarza? Oczywiście do renomy i 
ceny. Na zdrowiu przecież nie należy oszczę-
dzać i nie można nim ryzykować. Jeśli jest po-
pyt, znajdzie się i podaż. Ostatnio znajomy le-
karz z doktoratem z ortopedii opowiadał mi, 
że w renomowanej klinice złamanie środko-
wej części obojczyka leczy się inwazyjnie. Po-
winno się leczyć zachowawczo, wsadzając po 
prostu w gips, ale gips kosztuje zdecydowanie 
mniej niż operacja. Nieważne, że zwiększa się 
ryzyko powikłań. Liczy się zysk, a pacjent z wy-
drenowanym portfelem ma poczucie, że został 
załatwiony na najwyższym poziomie. Taki jest 
niestety los laików, którzy muszą kierować się 
najprostszymi kryteriami przy ocenie leczenia.
Przypadek obojczyków nie jest pewnie odosob-
niony i przypomina, że komercjalizacja to nie 
tylko dawanie ludziom wyboru. Oznacza ona 
przede wszystkim wprowadzanie logiki zysku 
do działalności medycznej. Jeśli jesteśmy prze-
konani, że zawsze działa ona na rzecz klientów, 
to jesteśmy po prostu w błędzie. W dążeniu do 
zysków najbardziej pomaga bowiem obcina-
nie kosztów. To, co wykonują trzy pielęgniarki, 
może przecież zrobić jedna. Pracę specjalistów 
obrobią lekarze rezydenci. Na materiałach daje 
się zaoszczędzić i „zracjonalizować” zużycie np. 
jednorazowych rękawiczek...
To nie są eksperymenty myślowe, ale realia 
komercjalizowanych szpitali i klinik. Wzrost 
obciążeń pielęgniarek w prywatnych szpita-
lach raportują związki zawodowe. Zwolnienia 
specjalistów przeprowadził pół roku temu re-
nomowany warszawski szpital. Oszczędzanie 
na materiałach było przyczyną zwiększonego 
wskaźnika zgonów w jednej z brytyjskich pry-
watnych klinik.
Wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia 
wyboru i dążenia do zysku sprawi, że ocknie-
my się w sytuacji, w której wybierać będziemy 
w ciemno między ofertami o wątpliwej jakości. 
I marnym pocieszeniem jest to, że na recepcji 
i w gabinecie będą się do nas miło uśmiechać.

P R A W O  D O  Z D R O W I A

Podobnie jeśli pacjent jest w głębokim 
szoku. Wtedy musi polegać na tym, co le-
karz może mu zaproponować, a może na-
wet zrobić za niego.

Co innego, jeśli ktoś ma chorobę przewle-
kłą, żyje z tą chorobą i chodzi o to, żeby 
z nią żył jak najdłużej w jak najbardziej 
komfortowych warunkach. Żeby np. nie 
pojawiły się nieoczekiwane efekty ubocz-
ne obniżające gwałtownie jakość życia.

AO: A nie jest tak, że każdy lekarz musi 
być trochę zorientowany na pacjenta?

CŁ: W każdym lekarzu powinna być 
taka postawa. Są tacy, którzy są bardzo 
nastawieni na pacjenta nawet w stanach 
ostrych. Ale są też tacy, co powinni być 
nastawieni na pacjenta, ale działają tak, 
jakby to był stan ostry, czyli robią coś dla 
pacjenta, w imieniu pacjenta podejmują 
decyzje i uważają, że oni od tego są. I to 
jest problem zgodności postawy pacjenta 
z postawą lekarza...

AO: Chodzi o to, że niektórzy pacjenci 
mogą oczekiwać takiego nastawienia?

CŁ: Są ludzie, którzy polegają na opinii 
ekspertów. Uważają, że ta działka to jest 
tego pana, niech on podejmuje decyzje, 
on wie najlepiej, ja wszystko zrobię, co do 
mnie należy, ale ja mu wierze w 100 proc. 
Ale jeśli jestem człowiekiem, który lubi 
kontrolować swoje życie, to będę kontro-
lować nawet z otwartym złamaniem.

AO: A jak to wygląda, kiedy lekarz nie 
jest nastawiony na pacjenta?

CŁ: Próbuje użyć „obiektywnych kryte-
riów”.

AO: Lekarz chyba zawsze podejmuje de-
cyzję na podstawie danych?

CŁ: Danych, które sam selekcjonuje, to 
o to chodzi. Jeżeli on jest na mnie skiero-
wany, to zbiera dane, a oprócz tego pró-
buje zrozumieć, na czym polega mój pro-
blem zdrowotny. Jeżeli przychodzę do 
lekarza, który nie pozwala mi przedsta-
wić symptomów swobodnie tego, co mi 
przeszkadza, tylko przerywa mi i zaczy-
na mnie dopytywać... spieszy się, bo chce 
jak najszybciej zdobyć informacje, zbudo-
wać hipotezę, wymyślić sposób leczenia i 
uważa, że wtedy sprawa jest załatwiona.

AO: A nie jest?

CŁ: No jeśli mam otwarte złamanie czy 
złamane żebra, to wystarczy zrobić prze-
świetlenie... to jest obiektywne. Ale są też 
takie symptomy, których nie dają się tak 
prosto zmierzyć. Na przykład ból. Ból jest 
kwestią relatywną, zależy od człowieka 
i okoliczności... Po to są skale, gdzie pa-
cjent ocenia swój ból od 1 do 10. Lekarz 
skoncentrowany na danych obiektywnych 
może stracić część kluczowych informacji, 
bo pacjent przecież nie będzie przekrzyki-
wał lekarza, żeby mu powiedzieć, jaki jest 
problem. Już nie mówiąc o tym, że symp-
tom ważny dla lekarza w danym momen-
cie może być mniej ważny dla pacjenta, 
zupełnie nie przeszkadzać mu w funkcjo-
nowaniu. Pacjent, który trafi na lekarza zo-
rientowanego tylko na obiektywne dane, 
może mieć wrażenie, że lekarz go nie słu-
cha, nie wie, co mu tak naprawdę dolega. 
Między lekarzem a pacjentem nawarstwia 
się nieporozumienie i w efekcie diagno-
za może być mniej trafna, a pacjent słabiej 
zmotywowany do przestrzegania zaleceń.

AO: Czy prawa pacjenta pomagają w po-
prawie relacji z lekarzami, czy raczej są 
źródłem konfliktów?

CŁ: W prawach pacjenta chodzi też o to, 
żeby zapobiegać różnym możliwym nie-
porozumieniom w stosunkach między 
pacjentem a lekarzem czy służbą zdro-
wia. Pacjent wie, czego ma prawo ocze-
kiwać, a czego nie ma prawa oczekiwać... 
Są jasne reguły i to jest wielkie osiągnięcie 
naszej cywilizacji.

AO: Na liście praw pacjenta na stronie 
Ministerstwa Zdrowia pierwsze miejsce 
zajmuje „prawo do świadczeń zdrowot-
nych”. Co to znaczy?

CŁ: Ludzie myślą, że mają do wszystkie-
go prawo, jak są w potrzebie...

AO: A nie mają?

CŁ: Pacjent ma prawo dostępu do wszystkich 
świadczeń, które są w koszyku usług zdro-
wotnych. Jako społeczeństwo uznaliśmy, że 
do pewnych zabiegów pacjent ma prawo, a 
inne może sobie ewentualnie kupić. Leczenie 
złamania – tak, operacja uszu czy nosa, żeby 
były ładniejsze – już nie, chyba że chodzi 
o usunięcie skutków poparzenia.

AO: Kto decyduje o tym, jakie są nasze 
potrzeby zdrowotne?

CŁ: Pozornie pacjent, ale w rzeczywistości 
to jest bardziej złożone. Pacjent ma swoje 
wyobrażenie o własnych potrzebach, ale 
lekarz może to widzieć inaczej. A do tego 
jest jeszcze system ochrony zdrowia, sys-
tem standardów, które mówią, co jest po-
trzebą zdrowotną, a co nie jest.

Przypominam sobie taką broszurkę in-
formacyjną o prawach pacjenta wydaną 
w Wielkiej Brytanii po polsku jakieś 20 
lat temu. Tam było napisane: przysługuje 
ci prawo do wizyty u specjalisty w ciągu 
9 miesięcy, Narodowa Służba Zdrowia 
stara się, żeby to trwało krócej, ale pra-
wo masz w ciągu 9 miesięcy. Albo: średni 
czas oczekiwania na taki zabieg wynosi 6 
miesięcy, Narodowa Służba Zdrowia ma 
nadzieję, że w przyszłości będzie krótszy 
itd. itp. Kiedy to jest jasno wyliczone, pa-
cjent wie, czego może oczekiwać. Jak to 
nie jest jasno zdefiniowane, to pacjenci 
uważają, że to jest niesprawiedliwe.

AO: A jak jest z prawem do informacji? 
Kto je ma?

CŁ: Prawo do informacji to jednak ma pa-
cjent (śmiech). Żeby móc się racjonalnie 
zachowywać, człowiek musi wiedzieć, 
jaka jest jego sytuacja i jakie są możliwo-
ści leczenia. Musi uzyskać od profesjona-
listy informację podaną w taki sposób, 
żeby zrozumiał.

Prawa pacjenta gwarantują nieograniczo-
ny dostęp do informacji. Można zażądać 
kserokopii całej dokumentacji medycz-
nej. Wyniki badan też należą do pacjen-
ta. A na wynikach badań laboratoryjnych 
mamy teraz opisane normy: jest wynik i 
w nawiasie informacja, że norma mieści 
się w takim a takim przedziale. Pacjent 
się może domagać każdego rodzaju infor-
macji swoim zdrowiu. Na tym tle czasami 
mogą być konflikty.

AO: Lekarze nie chcą udzielać informacji?

CŁ: Zazwyczaj jakiejś informacji lekarz 
udziela, szkopuł w tym, czy ta ilość jest 
zgodna z oczekiwaniami pacjenta. Pacjent 
jest w sytuacji gorszej, bo nie ma wiedzy 
medycznej, często nie wie, jakie pytanie 
postawić. Dopiero jak zdobędzie już ja-
kąś wiedzę, to wie, o co pytać. Pierwsze 
pytania pacjenta są zasadnicze: czy to się 
da wyleczyć, jak długo trwa leczenie, czy 
potem będzie można wrócić do pracy... 
Kwestie, które dotyczą codziennego ży-
cia i funkcjonowania. Niektórzy pacjenci 
mają znacznie większe zapotrzebowanie 
na wiedzę, bo wiedza na temat choroby 
i możliwości leczenia jest dla nich sposo-
bem na radzenie sobie z sytuacją. Ale są 
też tacy, którzy nie chcą tej informacji.

AO: I co wtedy?

CŁ: Niektórzy pacjenci przyjmują postawę: 
mnie to nie interesuje, niech pan mi powie, 
co ja mam robić. Rzeczy w tym, żeby lekarz 
miał pewność, że pacjent nie potrzebuje 
więcej informacji. Lekarze nastawieni na 
pacjenta często pytają, czy chciałby się jesz-
cze czegoś dowiedzieć. Gorzej jeśli pacjent 
się dopytuje, a lekarz mówi, że to nie jest 
jego sprawa. To sytuacja konfliktowa.

Prawo do informacji dotyczy również 
niekorzystnych rokowań. Jeśli pacjent nie 
powie wyraźnie, że sobie nie życzy takich 
informacji, to lekarz powinien ich udzie-
lać. Ale jeśli pacjent jest w szoku, nie per-
cypuje, to lekarz powinien informacji 
udzielać stopniowo w zależności od tego, 

co pacjent chce wiedzieć i ile informacji 
jest w stanie przyjąć.

AO: A czy członkowie rodziny mają prawo 
do informacji o stanie zdrowia pacjenta?

CŁ: Tylko pod warunkiem, że pacjent 
im udzieli pozwolenia. Podmiotem tego 
prawa nie jest rodzina, tylko pacjent, któ-
ry może scedować to prawo na kogo-
kolwiek. To nie musi być rodzina. Teraz 
mamy procedury, w dokumentach trzeba 
wskazać, kto jest upoważniony do infor-
macji o stanie zdrowia pacjenta za jego 
życia oraz po śmierci. Co jest ważne, jeśli 
ktoś chce wystąpić do sądu w przypadku 
np. błędu medycznego.

AO: A w sytuacjach zagrażających życiu, 
gdy pacjent jest nieprzytomny?

CŁ: W takim przypadku prawo do infor-
macji ma rodzina, a ściślej mówiąc – osoba, 
która jest tzw. faktycznym opiekunem pa-
cjenta. Czyli jak ktoś ma męża czy żonę, z 
którą od 10 lat nie mieszka, ale za to miesz-
ka z kimś innym, to prawo do informacji 
przysługuje wówczas właśnie tej osobie.

Przychodzi pacjent do lekarza

PRAWA PACJENTA

•	 prawo	pacjenta	do	świadczeń	
zdrowotnych

•	 prawo	do	informacji

•	 prawo	pacjenta	do	tajemnicy	in-
formacji	z	nim	związanych

•	 prawo	pacjenta	do	wyrażenia	
zgody	na	udzielenie	świadczeń	
zdrowotnych

•	 prawo	do	poszanowania	intym-
ności	i	godności	pacjenta

•	 prawo	pacjenta	do	dokumentacji	
medycznej

•	 prawo	pacjenta	do	zgłoszenia	
sprzeciwu	wobec	opinii	albo	
orzeczenia	lekarza

•	 prawo	pacjenta	do	poszanowania	
życia	prywatnego	i	rodzinnego

•	 prawo	pacjenta	do	opieki	dusz-
pasterskiej

•	 prawo	pacjenta	do	przechowy-
wania	rzeczy	wartościowych	w	
depozycie

Więcej: http://www.bpp.gov.pl/in-
dex.php?id=poznaj_swoje_prawa 

Problem 
miłych 
lekarzy

Ciąg dalszy ze str. 1
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Od początku lat 90. odpowiedzial-
ność za ochronę zdrowia była stop-
niowo przerzucana na samorządy, 
ale bez zapewnienia im niezbęd-
nych środków budżetowych. Sytu-
acja pacjentów i personelu medycz-
nego znacząco pogorszyła się wraz 
z reformami Buzka w 1998 r. Obej-
mowały one reformę finansowania 
ochrony zdrowia i wprowadzenie 
korporacyjnych norm zarządzania.

Ochrona zdrowia jest centralnie 
regulowana i zarządzana przez 
Ministerstwo Zdrowia wraz z 
Agencją Oceny Technologii Me-
dycznych i Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Instytucje te 
nieustająco wprowadzają nowe 
rozwiązania mające ograniczać 
koszty, zwiększając tym samym 
złożoność zarządzania finansowe-
go, co z kolei oznacza wzrost kosz-
tów zarządzania jak i ograniczenie 
czasu  jaki personel medyczny po-
święca na zadania bezpośrednio 
związane z leczeniem. Sfinansjali-
zowana ochrona zdrowia jest nie 
tylko nieefektywna społecznie, 
lecz również ekonomicznie.

Leczenie zostało przeobrażone w 
techno-finansowy towar, którym 
handluje się na rynku usług me-
dycznych. Tam, gdzie wcześniej 
nie było żadnego rynku, w drodze 
interwencji państwa utworzono 
centralnie regulowany rynek. Pań-
stwo uprzywilejowuje prywatne 
świadczenie usług, jednocześnie 
zapewniając i kontrolując napływ 
pieniędzy za pomocą scentralizo-
wanej kontroli nad wyceną  usług 
medycznych i wysokością skład-
ki zdrowotnej. Zarazem decyden-
ci dążą, aby koszty ochrony zdro-

wia zamknąć w ramach składek. 
Otwierają też nowe rynki na pry-
watne ubezpieczenia medyczne. 
Ludzkie potrzeby i prawa znikają 
z pola widzenia. Gdy zdrowie staje 
się towarem, ludzie muszą podpo-
rządkować swoje ciała i pieniądze 
wymogom tego nowego rynku, 
aby mógł powstać i funkcjonować 
w interesie sektora prywatnego i 
neoliberalnego państwa.

Dyskurs o prawie do ochrony 
zdrowia został wymazany za po-
mocą nowej polityki prawdy. Pu-
bliczną służbę zdrowia skojarzono 
z kryzysem, upadkiem, niewydol-
nością, korupcją, błędami medycz-
nymi, rozdętym budżetem i mar-
notrawstwem środków. Reformy 
nastawione na decentralizację i 
prywatyzację przedstawiano jako 
drogę wyjścia z tej katastrofy.

Aby wytworzyć poparcie dla reform, 
obywatelom obiecywano, że staną 

się pełnoprawnymi konsumentami, 
władnymi domagać się opieki wy-
sokiej jakości. Ów nowy dyskurs, 
przerabiający obywateli na klientów, 
ignoruje fakt, że dostęp do ochrony 
zdrowia jest zróżnicowany ze wzglę-
du na zamożność i położenie spo-
łeczne czy miejsce zamieszkania

Na kształcie reform odcisnęło swój 
ślad spotkanie projektu neoliberal-
nego z konserwatywnym. Od lat 
toczy się batalia o refundację znie-
czulenia przy porodzie. Kobiet o 
niskich dochodach nie stać na do-
datkowe opłaty. Kilka lat temu 
główny doradca Ministra Zdro-
wia ds. zdrowia reprodukcyjnego 
stwierdził, że ból jest dla kobiety 
naturalny i proponował finansowe 
mechanizmy zniechęcające szpitale 
do cesarskich cięć. Z kolei w odpo-
wiedzi na faktyczny zakaz aborcji 
w szpitalach publicznych powstał 
czarny rynek, na którym – wedle 
określenia Agaty Chełstowskiej – 

„grzech przemienia się w złoto”. 
Zdarza się, że lekarz, który odmó-
wił aborcji w publicznym szpita-
lu, wykonuje ją za sowitą opłatą w 
prywatnej klinice. Splot neoliberali-
zmu z konserwatyzmem nie ogra-
nicza się do kwestii aborcji i rodzi 
poważne pytania o stan demokracji 
i obywatelstwa.

Szkodliwe zmiany budzą opór spo-
łeczny. Pielęgniarki, położne, leka-
rze i pacjenci organizują się (choć 
osobno), aby sprzeciwiać się re-
formom lub też uzyskać dla siebie 
lepsze warunki. Jedyną organizacją 
krytyczną wobec urynkowienia i 
prywatyzacji ochrony zdrowia jako 
takiej jest Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych. Feminizm jako nowa krytyka 
społeczna powinien utożsamić się z 
ich walką i wspierać ją, wiążąc ją z 
mozaiką innych form oporu w imię 

odzyskania państwa i powstrzy-
mania nowej rundy grodzeń, która 
prywatyzuje dobra wspólne jakimi 
są opieka, ochrona zdrowia, eduka-
cja, mieszkalnictwo, zabezpieczenia 
społeczne i przyroda.

Fragmenty referatu z międzyna-
rodowej konferencji „Wszyscy je-
steśmy pacjentami”, zorganizowa-
nej przez Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położ-
nych wspólnie z Europejską Siecią 
przeciwko Prywatyzacji Ochrony 
Zdrowia w Warszawie 6.10.2012. 
Relację z konferencji zamieścili-
śmy w ZW nr 13 („Na co choruje 
ochrona zdrowia”).

Ewa Charkiewicz jest transdy-
scyplinarną badaczką, współza-
łożycielką Think Tanku Femini-
stycznego.

Ochrona zdrowia w kleszczach finansjalizacji 

Rafał Bakalarczyk

Oszczędzanie na wsparciu 
osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów jest krótkowzroczne  
i niesprawiedliwe.

Niekorzystne zmiany
W lipcu 2013 r. zakończył się okres 
przejściowy nowych zasad przy-
znawania świadczeń dla opieku-
nów osób wymagających stałej 
opieki. Duża część opiekunów utra-
ciła dotychczasowe uprawnienia. 
Do niedawna niepracujący opieku-
nowie niepełnosprawnych dzieci 
bądź głęboko niepełnosprawnych 
dorosłych otrzymywali świadcze-
nie pielęgnacyjne niezależnie od po-
ziomu dochodów. Teraz ci, którzy 
mają pod opiekę osobę starszą (o ile 
jej niepełnosprawność nie pojawi-
ła się w dzieciństwie), mogą dostać 
najwyżej specjalny zasiłek opiekuń-
czy – w niższej wysokości (520 a nie 
820 zł) i pod warunkiem wykazania, 
że rezygnacja z pracy nastąpiła ze 
względu na opiekę. Muszą też speł-
nić kryterium dochodowe (623 zł 
netto na osobę w gospodarstwie do-
mowym). Kto przekroczy ów próg 
choćby o parę złotych, odejdzie z 
kwitkiem, tracąc prawo do ubezpie-
czenia zdrowotnego, dotąd opłaca-
nego przez gminę.

Wiele osób od miesięcy lub lat ko-
rzystających ze świadczenia pie-
lęgnacyjnego, sądząc, że będą 
otrzymywać je jeszcze przez lata, 
uprzednio opuściło rynek pracy. 
Dziś znajdują się w katastrofalnej 

sytuacji. Do pracy wrócić nie ma jak, 
a bez tych 520 zł ich sytuacja życio-
wa wygląda naprawdę skromnie.

Wypalenie i inne 
nieszczęścia
Starsze niesamodzielne osoby i 
ich opiekunowie znajdują się w 
sytuacji poważnego zagrożenia 
wykluczeniem społecznym. Nie 
tylko w wymiarze dochodowym, 
także zdrowotnym.

Po pierwsze, część z nich traci 
ubezpieczenie zdrowotne na do-
tychczasowych zasadach.

Po drugie, pogorszona sytuacja ma-
terialna utrudnia korzystanie ze 
świadczeń zdrowotnych oferowa-
nych prywatnie. A nawet korzysta-
nie z publicznej opieki jest trudne, 
gdy nie ma się na transport, a zakład 
leczniczy jest daleko. Dotyczy to 
zwłaszcza ludności wiejskiej, a na-
leży dodać, że wspomniane zmia-
ny w świadczeniach rodzinnych 
nie dają uprawnień do korzystania 
ze specjalnego zasiłku rodzinnego 
opiekunom z gospodarstw rolni-
czych. Ludzie ci, często i tak nieza-
możni, pozostają bez wsparcia.

Po trzecie, osoby świadczące 
opiekę długoterminową wobec 
bliskich są narażeni na wypale-
nie oraz dolegliwości zdrowotne i 
psychiczne. Raport OECD z 2011 
r. pokazuje, że ryzyko tego typu 
rośnie wraz z intensywnością 
opieki. W tym samym opracowa-
niu czytamy, że Polska należy do 
tych krajów rozwiniętych, gdzie 
problemy zdrowotne (fizyczne i 

psychiczne) wśród opiekunów są 
szczególnie nasilone. Osoby, któ-
rych bliskich dotknie choroba i 
niesamodzielność pozostają czę-
sto z tym problemem sami, zmu-
szeni (ekonomicznie i kulturowo) 
do sprawowania długotrwałej 
opieki nad nimi niemal bez ze-
wnętrznego wsparcia.

Państwo nie zdaje 
egzaminu
Wsparcie materialne to jedno, ale 
na zdrowiu opiekunów odbijają 
się także inne zaniechania pań-
stwa. Przykładem jest choćby ist-
niejący w wielu krajach dostęp do 
tzw. opieki wytchnieniowej. Pole-
ga ona na tym, że na czas nieobec-
ności opiekuna (najczęściej ze 
względu na leczenie, rehabilita-
cję czy krótkotrwały odpoczynek) 
gwarantuje się opiekę zastęp-
czą. W Polsce wciąż brak takich 
rozwiązań, to zaś skutkuje po-
głębianiem się problemów zdro-
wotnych opiekunów, którzy w 
praktyce często nawet nie mogą 
poddać się leczeniu. O profilak-
tyce zdrowotnej i innych działa-
niach podnoszących kondycję fi-
zyczną i psychiczną i społeczną 
nie wspominając.

Na wagę złota byłyby też inne 
formy wsparcia, zarówno insty-
tucjonalnego (zwłaszcza w formie 
dziennej), jak i środowiskowego. 
Chodzi o usługi zorientowane na 
podopiecznego, jak i do opiekuna 
(szkolenia, poradnictwo, wspar-
cie psychologiczne, nieraz tera-
pia), dzięki którym codzienność 

sprawowania opieki byłoby choć 
nieco lżejsza.

Tymczasem państwo wycofu-
je wsparcie, zamiast je rozbudo-
wywać. W dłuższej perspektywie 
zapłacimy za to podwójnie. Opie-
kunowie szybko się wypalą i nie 
tylko nie będą już w stanie efek-
tywnie, długoterminowo świad-
czyć opieki nad bliskimi, ale sami 
będą wymagali leczenia i opieki. 
Oszczędzanie na opiece i zabez-
pieczeniu opiekunów jest więc 
bardzo krótkowzroczne także z 
ekonomicznego punktu widzenia. 

Ale przede wszystkim godzi w za-
sady sprawiedliwości i solidarno-
ści. Trzeba temu przeciwdziałać 
już teraz, dbając o to, by solidarnie 
rozłożyć powinności opiekuńcze 
w ramach społeczeństwa. W prze-
ciwnym razie i my, i przyszłe po-
kolenia stracimy znacznie więcej.

Rafał Bakalarczyk zajmuje się 
polityką społeczną, w tym poli-
tyką edukacyjną, wykluczeniem 
społecznym i ekonomią opieki 
oraz skandynawskim systemem 
dobrobytu.

Opiekunowie bez opieki

Ciąg dalszy ze str. 1

WARTO PRZECZYTAĆ:

• Ewa Charkiewicz, Jesteś kapitacją: choroba jako towar na 
rynku usług medycznych. Feministyczna analiza reform 
służby zdrowia, Raport Think Tanku Feministycznego nr 
1/2007

• Christina Ewig, Reprodukcja społeczna i zreorganizowane 
państwo: feministki a neoliberalne reformy zdrowia w Chile 
(2011)

• Julia Kubisa, Pielęgniarki. Protesty pielęgniarek i położnych 
w kontekście reform ochrony zdrowia, Raport Think Tanku 
Feministycznego nr 3/2009

• Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Odzyskać obywatelstwo: 
makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce (2010)

Teksty dostępne na stronie Think Tanku Feministycznego (www.
ekologiasztuka.pl).
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Kto najczęściej przychodzi do pra-
cy mimo choroby – pielęgniarki, 
nauczyciele czy pracownicy korpo-
racji? Z Karoliną Zakrzewską z War-
szawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego rozmawia Kacper Leśniewicz.

Kacper Leśniewicz: Zajmuje się pani 
badaniem zjawiska „prezenteizmu”. 
Co to takiego jest?

Karolina Zakrzewska: Chodzi o sy-
tuację, gdy pracownik jest w pracy, 
mimo że nie powinno go tam być. W 
latach 90., badając absencję pracowni-
ków, zauważono, że część z nich przy-
chodzi do pracy, jest obecna fizycz-
nie, ale obecność ta nie jest efektywna 
z różnych przyczyn. Dzieje się tak w 
sytuacji choroby czy problemów zdro-
wotnych. Ale również wtedy, gdy ja-
kieś zdarzenia zaprzątają pracowni-
kowi głowę, np. ma problem z opieką 
nad dzieckiem, którego nie ma z kim 
zostawić, a musi iść do pracy. Nie je-
steśmy w stanie skupić się na pracy, 
bo cały czas myślimy, co się dzieje z 
naszym dzieckiem czy np. sąsiadka 
zapewnia odpowiednią opiekę, a mąż 
zdąży ją zmienić. Prezenteizm to jest 
obecność w pracy w momencie, kie-
dy powinno się tak naprawdę wziąć 
zwolnienie. Można go skrótowo okre-
ślić jako „niezdrową nadgorliwość”.

KL: Dlaczego chorzy ludzie stawiają 
się jednak w pracy?

KZ: Z różnych powodów. Wpływ 
na to ma sytuacja w miejscu pracy, 
zwłaszcza kultura miejsca pracy. Je-
śli kogoś nie ma od czasu do czasu w 
pracy, to zaczyna być to źle widzia-
ne. Uważa się, że choroba to słabość, 
w wielu miejscach zatrudnienia nie 
toleruje się słabych pracowników z 
uwagi na ich nieefektywność. Rów-
nież od pewnego stopnia awansu za-
wodowego już „nie wypada” choro-
wać, Dochodzą kwestie ekonomiczne, 
zarówno od strony pracownika jak i 
pracodawcy. Przez pierwsze 33 dni 
zwolnienia chorobowego pracownika 
to pracodawca płaci wynagrodzenie 
za ten czas, dopiero potem wypłaca-
ny jest zasiłek chorobowy. Pracodaw-
ca płaci, a pracownika nie ma. Nie 
zwraca się uwagi na to, że pracownik, 
który jest chory i jest obecny w miej-
scu zatrudnienia, może przespać ten 
dzień w pracy, że niewątpliwie działa 
wolniej, może popełniać błędy. Z dru-
giej strony pracownik na zwolnieniu 
chorobowym otrzyma 80% wynagro-
dzenia. Duży wpływ na zjawisko pre-
zenteizmu mają również trudności na 
rynku pracy. Dotyczy to szczególnie 
ludzi młodych, i tych 50+. Perspekty-
wa utraty pracy skutecznie motywuje 
ludzi, aby nawet gdy są chorzy, poszli 
do pracy, pokazali się.

KL: Czy zatrudnienie na umowie 
śmieciowej generuje strach przed 
zwolnieniem i tym samym obecność 
w pracy?

KZ: Umowy tzw. śmieciowe, czyli 
umowy cywilnoprawne wiążą się naj-
częściej, choć nie zawsze, z pracą gra-
fikową. Chorujemy jednak najczęściej 
z dnia na dzień. Dowiadujemy się 
rano, że nie jesteśmy w stanie iść do 
pracy. Pojawia się problem ze znale-
zieniem kogoś na zastępstwo. Trzeba 
wspomnieć, że nawet gdy komuś uda 
się zwolnić, to nie ma za ten dzień 
płacone (chyba, że zadbał o wystar-
czająco długie opłacanie funduszu 
chorobowego). Umowy śmieciowe są 
traktowane gorzej. Często pracowni-
cy nie mają żadnego poczucia bezpie-
czeństwa, często umowy przedłuża-
ne są z miesiąca na miesiąc. I tak też 
funkcjonują pracownicy – tymcza-
sowo. To generuje złe zachowania. 
Człowiek woli pójść do pracy, prze-
siedzieć, ale nie drażnić szefa i współ-
pracowników, że go nie ma. Umowa 

o pracę daje nam pewnego rodzaju 
komfort. Jednak w przypadku mło-
dych ludzi, którzy dopiero wydrep-
tują swoją karierę zawodową, robią 
wiele, żeby z tej ścieżki nie wypaść.

KL: Jaka jest różnica między zacho-
waniami ludzi na etacie i na umo-
wach śmieciowych?

KZ: Przede wszystkim wiek odgrywa 
tutaj dużą rolę. Z moich badań wyni-
ka, że z 80% osób, które miały umowy 
o dzieło lub o umowę zlecenie, to były 
osoby przed 30. rokiem życia. Wraz 
ze wzrostem wieku wzrastał odsetek 
osób zatrudnionych na umowę o pra-
cę. To daje im poczucie bezpieczeń-
stwa. Człowiek młody, który jest na 
dorobku, żeby utrzymać się na stano-
wisku, musi się bardziej starać. Nor-
mą jest, że podczas restrukturyzacji 
polegającej na przeglądzie pracowni-
ków to ten, kto ma większe doświad-
czenie, ma większe szanse. Umowa 
o pracę zawierana jest w oparciu o 
przepisy Kodeksu Pracy, które nas 
chronią, z całym socjalnym zaple-
czem. Ludzie tak zatrudnieni mogą 
sobie pozwolić na zwolnienia lekar-
skie. Jednakże im człowiek starszy, 
tym większe ryzyko poważniejszych i 
częstszych problemów ze zdrowiem.

KL: Jakie zagrożenia wiążą się z 
obecnością chorego w pracy?

KZ: Na pewno istnieje zagrożenie z 
punktu widzenia zdrowia publiczne-
go, szczególnie w przypadku chorób 
infekcyjnych. Gdy chora osoba kasz-
le, kicha, to zaraża współpracowni-
ków i osoby z otoczenia – klientów 
czy podopiecznych. Przeprowadzo-
no eksperyment w USA. Gdy ludzie 
chorzy na grypę wzięli płatne wolne 
na dwa dni, zmniejszyło to ryzyka za-
każenia współpracowników o 40%. 
W przypadku jednodniowej nieobec-
ności chorego pracownika – o 25%. 
Kilka dni na zwolnieniu może złago-
dzić ostre problemy zdrowotne (np. 
grypę, ostre wirusowe zapalenie nosa 
i gardła) oraz prowadzić do pełnej i 
zaangażowanej obecności w miejscu 
pracy. Natomiast kilka dni prezencji 
chorobowej może zaostrzyć problemy 
medyczne, czego następstwem może 
być długotrwała nieobecność w pra-
cy (spowodowana osłabieniem, powi-
kłaniami).

KL: Jaki jest stosunek do tego zagad-
nienia pracodawców?

KZ: Pracodawcy biorą pod uwagę 
przede wszystkim absencję – zapew-
ne dlatego, że łatwiej ją zauważyć i 
obliczyć jej koszty. Natomiast mniej-
szą uwagę poświęcają społecznym i 

zdrowotnym konsekwencjom, jakie 
niesie za sobą obecność chorych pra-
cowników w miejscu zatrudnienia.

KL: Porównywała pani zachowania 
nauczycieli, pielęgniarek i pracow-
ników korporacji...

KZ: Niektóre badania pokazują, że 
zawód pielęgniarki jest obarczony 
większym ryzykiem prezencji choro-
bowej w porównaniu do innych za-
wodów – słabiej opłacana, stresująca 
i odpowiedzialna. W moim badaniu 
istotne statystycznie różnice ujawniły 
się jednak w odniesieniu do tego, że 
to nauczyciele częściej od pielęgnia-
rek i pracowników korporacji przy-
chodzą do pracy z infekcjami bądź 
ich objawami. Pielęgniarki często po-
wtarzały, że nie mogą przyjść chore, 
ponieważ może to zagrozić zdrowiu 
pacjentów. Wygląda na to, że świa-
domość w tej grupie zawodowej jest 
duża. Interesujące jest to, że ponad 
90% nauczycieli nie wskazało braku 
osoby na zastępstwo jako powodów 
przychodzenia do pracy mimo choro-
by, podczas gdy był to istotny powód 
dla pielęgniarek i pracowników kor-
poracji. To właśnie w grupie nauczy-
cieli prezencja chorobowa była częst-
sza. Jako jeden z powodów takiego 
postępowania nauczyciele podawali 
kwestie finansowe.

KL: Czego najbardziej boi się chory, 
który przychodzi do pracy? Co mo-
głoby wpłynąć pozytywnie na chore-
go tak, aby został w domu?

KZ: Moim zdaniem brakuje świado-
mości wśród pracodawców, że obec-
ność chorego pracownika w miejscu 
pracy jest większym zagrożeniem dla 
przedsiębiorstwa niż jego absencja 
chorobowa. Co z tego, że pracownik 
wie, że powinien pójść na zwolnienie 
i „wyleżeć” np. grypę, jak to jest źle 
odbierane w firmie. Szef może nic nie 
powie, ale już współpracownicy tak. 
Muszą pełnić za niego zastępstwo, 
odbierać za chorego telefony. Mu-
simy zacząć od edukowania praco-
dawców i pracowników, że zjawisko 
prezenteizmu istnieje i może szkodzić 
przedsiębiorstwu. Jednocześnie waż-
ne jest, żeby w miejscu zatrudnienia 
było przyzwolenie na to, że ktoś może 
być chory i powinien skorzystać ze 
zwolnienia lekarskiego.

Karolina Zakrzewska jest dokto-
rantką w Zakładzie Epidemiologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, od kilku lat zajmuje się no-
wym psychospołecznym zjawiskiem  
w miejscu pracy: prezenteizmem.

Nadobecni w pracy
Z D R O W I E  I  S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Przemysław Wiśniewski

Problem prawa pacjenta i systemu ochrony zdro-
wia jest większy niż kolejka do lekarza specjalisty 
– tymi słowami rozpoczęto trzecie spotkanie z cyklu 
„Zdaniem seniora” organizowanego przez Funda-
cję ZACZYN w czerwcu i lipcu 2013 r. w Warszawie. 
Na temat poziomu opieki nad starszymi pacjen-
tami rozmawiali m.in. Cecylia Łabanowska i Rafał  
Bakalarczyk.

Odbywające się 10 lipca 2013 r. spotkanie poświęcone 
było jakości systemu opieki zdrowotnej osób starszych. 
Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW 
wskazał na samym początku rozmowy na systemowe 
powody takiego, a nie innego poziomu służby zdrowia 
w Polsce: „Problem kolejek i jakości obsługi zdrowot-
nej wynikają po części z tego, że część spraw przypi-
sywanych do służby zdrowia mogłaby być załatwiana 
w ramach innych usług społecznych. Druga sprawa to 
procedury, trudne do przejścia w sytuacji ograniczeń 
ruchowych czy niemożności swobodnego przemiesz-
czania się. Trzecia kwestia to praktyki dyskryminacyjne 
polegające na nieudostępnianiu pewnych usług i badań 
dla osób starszych, co wynika z klimatu służby zdrowia 
– podporządkowania jej wymogowi efektywności eko-
nomicznej. Wreszcie – najważniejszy problem niedofi-
nansowania polskiej opieki zdrowotnej, który  generuje 
wiele problemów szczegółowych takich jak brak geria-
trów i oddziałów geriatrycznych, a także brak pewnych 
standardów opieki nad osobami starszymi” – powie-
dział Bakalarczyk.

Następnie rozmawiano o problemie bezpośredniej opie-
ki lekarza nad pacjentem oraz ich wzajemnej komunika-
cji. Uczestnicy i uczestniczki wskazywali na niski stopień 
przygotowania lekarzy do pracy z pacjentem oraz brak 
empatii. „Pacjentkom i pacjentom czasem brakuje aser-
tywności w kontakcie z lekarzem, co jest naturalne z uwa-
gi na to, że poszukując pomocy znajdujemy się w sytuacji 
podległości. Z drugiej strony to właśnie lekarzom przy-
dałoby się nierzadko pogłębić swoje kompetencje ko-
munikacyjne” – stwierdził prowadzący spotkanie Adam 
Ostolski.

„Starszy pacjent najczęściej ma więcej niż jedną chorobę. 
Lekarzowi może być też ciężko odróżnić co jest skutkiem 
wieku, a co choroby. Powoduje to trudność kliniczną. 
Problem mają więc obie strony – i zmęczony chorobami 
pacjent i przyjmujący kolejny raz tą samą osobę lekarz. Z 
tego napięcia po obu stronach łatwo pojawia się sytuacja 
gdy pacjent wychodzi od lekarza z wrażeniem niedoin-
formowania, a oszczędzającemu czas lekarzowi nawet 
nie przychodzi do głowy, że ich udzielenie mogłoby być 
istotne. Tymczasem jest. W dodatku powoduje specyficz-
ną oszczędność. Bo zdobycie informacji zajmie mi więcej 
czasu, ale umożliwia zbudowanie pełniejszego obrazu 
choroby no i  buduje zaufanie. W związku z tym zaufa-
niem pacjent zastosuje się do leczenia, nie będzie przy-
chodził po kilka razy. Ta inwestycja buduje zupełnie inny 
klimat. Lekarze, którzy go potrafią tworzyć są uwielbia-
ni przez pacjentów”– zauważyła Cecylia Łabanowska z 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Lekarza trzeba od pierwszego roku studiów uczyć jak 
rozmawiać z pacjentem, a nie tylko ze starszym pacjen-
tem. Potem on się tego nie nauczy. Lekarze nie potrafią 
rozmawiać. Mówią – my nie jesteśmy od empatii, a od 
chirurgii. On uważa, że wie lepiej i nie musi rozmawiać” 
– zauważył jeden  z uczestników spotkania. „Czasami 
dokładny wywiad, cierpliwa rozmowa, pozwalają na 
uniknięcie zbędnych badań, a nawet wykrycie przyczyn 
choroby, a nie tylko zdefiniowania objawów do zalecze-
nia” – zauważyła inna uczestniczka.

W dalszej części spotkania skupiono się na analizowa-
niu różnych scenariuszy zmiany systemowej na rzecz 
zwiększenia jakości opieki.  Niemal zgodnie uznano 
bowiem, iż problem edukacji młodych lekarzy jest tyl-
ko jednym z elementów zmiany, którą muszą uzu-
pełnić inne – zależne od pieniędzy, a więc i od decyzji 
politycznych i nacisków społecznych. „Problemem są 
politycy. Tchórze, którzy się boją powiedzieć, że skład-
kę zdrowotną trzeba podnieść. Co się dzieje w kraju 
gdzie rośnie ilość ludzi 60+, a maleje liczba geriatrów!” 
– powiedział Bogdan Falicki i wezwał do podejmowa-
nia zdecydowanych, międzypokoleniowych działań na 
rzecz załatwienia „dużych spraw”, ważnych dla całego 
społeczeństwa. 

Więcej o działaniach Fundacji Zaczyn: www.zaczyn.org 

Problem 
większy niż kolejka 
do lekarza
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Ewa Krzakowska-Łazuka

Jedna z definicji 
hipoterapii mówi, 
że to „wielopro-
filowa metoda 
terapeutyczna 
usprawniająca 
f u n k c j o n o wa -
nie w sferze ru-

chowej, sensorycznej, psychicznej 
i społecznej”. Poprawa funkcjono-
wania w wymienionych obszarach 
obserwowana jest u osób z bardzo 
poważnymi schorzeniami układu 
kostno-mięśniowego, problemami 
neurologicznymi czy upośledzenia-
mi umysłowymi. Rewelacyjne od-
działywanie hipoterapii widoczne 
jest m.in. u osób z autyzmem, ze-
społem Downa, stwardnieniem roz-
sianym, po udarach, w przypadku 
wad rozwojowych i amputacji koń-
czyn.

Koń inaczej, z większą troską i 
ostrożnością odnosi się do osób 
chorych niż zdrowych (prawidło-
wość tę potwierdzają także polscy 
naukowcy zajmujący się tą proble-
matyką). Do stajni, w której bywa-
łam, przychodził pewien starszy 
pan. Jeden z koni, wałach o imie-
niu Drom zaliczał się do kategorii 
tych bardziej wymagających i po-
trafił zrzucić. Jedyną osobą, wobec 
której nigdy tego nie robił, był pan 
Władysław. Traktował go wyjąt-
kowo. Pan Władysław jeździł kon-
no lepiej niż większość z nas. Nie 
przyszło mi nawet do głowy, że 
może być osobą autystyczną, tym 
bardziej, że pacjenci z poważniej-
szymi schorzeniami i zaburzenia-
mi korzystają najczęściej z fizjote-
rapii na koniu, która ogranicza się 
do jazdy stępem na odpowiednio 
przygotowanym i dobranym koniu 

pod okiem wykwalifikowanego hi-
poterapeuty. (Droma – bo tak miał 
na imię koń, który tak delikatnie 
traktował pana Władysława – w 
końcu wysłano do rzeźni. Za dobrą 
i ciężką pracę. Sporo się nagimna-
stykowałam, żeby ustalić, co z nim 
zrobili, bo oczywiście oficjalnie wy-
syłają konie na „wspaniałą i zasłu-
żoną emeryturę”. Nie dali nam na-
wet szansy go uratować.)

Do odmian hipoterapii zalicza się 
także m.in. psychopedagogicz-
ną jazdę konną i woltyżerkę, te-
rapię kontaktu z koniem (bez ko-
nieczności dosiadania go) oraz 
rekreacyjną i sportową jazdę kon-
ną. Korzyści terapeutyczne każdej 
z wymienionych form lecznicze-
go oddziaływania jazdy i kontak-
tu z koniem uzyskują także osoby 
zdrowe lub cierpiące z powodu 
mniej poważnych dolegliwości 
psychofizycznych. Jazda zalecana 
jest przy zaburzeniach emocjonal-
nych, uzależnieniach, depresjach, 
w przypadkach niedostosowania 
społecznego. Działa zbawiennie 
przy problemach układu krążenia 
i układu oddechowego.

Prawdziwe cuda zdziałać może 
hipoterapia w przypadku wad po-
stawy, bólów pleców czy karku. 
To właśnie mój przypadek. Mniej 
więcej pół roku od rozpoczęcia 
przygody z jeździectwem ze zdzi-
wieniem i ulgą stwierdziłam, że 
przestał mi dokuczać ból pleców. 
W przypadku osób cierpiących 
na dolegliwości związane z nie-
prawidłową postawą i skrzywie-
niami sprawą kluczową jest wy-
muszana przez ruch konia oraz 
tzw. prawidłowy dosiad kontro-
la pozycji siedzącej. By efektyw-
nie współgrać z koniem, nie mo-
żemy siedzieć byle jak, ponieważ 
to dzięki prawidłowemu ułożeniu 

ciała w dosiadzie jesteśmy w sta-
nie oddziaływać na konia (co naj-
lepiej widać w jeździe na oklep).

Ruch konia (jazda konna to w swej 
początkowej fazie nauka łapania 
równowagi) przywraca zachwianą 
symetrię mięśni tułowia, uaktyw-
nia partie mięśni odpowiedzialne 
za utrzymywanie kręgosłupa w 
pionie. Dokonujące się na skutek 
naprzemiennego kołysania poru-
szającego się stępem, kłusem i w 
galopie konia napinanie i rozluź-
nianie mięśni działa jak relaksujący 
masaż, czemu dodatkowo sprzyja 
to, że temperatura ciała konia jest 
wyższa niż człowieka, co potęguje 
efekt rozluźnienia.

Mówi się, że konia ze względu na 
motorykę jego chodów, do których 
nasze ciało musi dopasować się pod-
czas jazdy, porównać można do bo-
gato wyposażonego gabinetu fizjo-
terapeutycznego z bieżnią, wałkami, 
materacami, piłkami, ciężarkami, 
urządzeniami do stretchingu itd. To 
prawda. Odczujemy to już po pierw-
szych jazdach, kiedy po zejściu z ko-
nia ze zdziwieniem odkryjemy, że 
mamy mięśnie i ścięgna, o których 
dotychczas nie mieliśmy pojęcia. W 
takim przypadku dobrze sprawdza 
się zasada „ból bólem zabijaj”. Radzę 
powtórzyć lekcję jazdy i problem za-
kwasów znika. (Boli tylko za pierw-
szym razem!)

Jazda konna jest cudownym dobro-
dziejstwem w przypadku osób, dla 
których mechaniczne powtarzanie 
ćwiczeń na siłowni, w klubie fitness 
czy na dywanie w domu stanowi 
formę udręki. Nie tylko przez wpi-
sany w nią kontakt z żywą istotą (ar-
gument kluczowy dla miłośników 
zwierząt). Jedną z fenomenalnych 
rzeczy w jeździectwie jest to, że w 
trakcie jazdy nie koncentrujemy się 
na wykonywanym wysiłku, choć 

jest naprawdę znaczny, a jazda jest 
jednym ze sportów, w których spa-
lamy najwięcej kalorii (w zależności 
od chodów konia w ciągu godziny 
spalić można nawet do 800).

Stajenne fitness rozpoczyna się 
już od etapu czyszczenia i przy-
gotowywania konia do jazdy (na-
leży unikać miejsc, w których nie 
pozwalają wam tego robić samo-
dzielnie). Trzeba się głęboko schy-
lić po kopyto, oprzeć nogę konia 
na własnym udzie, przydźwigać 
z siodlarni ciężkie siodło, wspiąć 
się wysoko na palcach, żeby zało-
żyć konikowi ogłowie i mnóstwo 
innych oddziałujących na różne 
partie ciała ruchów, przy których 
nie myślimy „O matko! Długo jesz-
cze?! Ależ nuda”. Bardzo szybko 
stracicie brzuszek, przestaniecie się 
garbić, wzmocnicie ramiona, mię-
śnie pośladków, ud i łydek.

Jazda konna dokonuje cudów tak-

że w sferze poznawczo-sensorycz-
nej i intelektualnej. Wpływa na to 
bogactwo bodźców takich jak za-
pach, dotyk, dźwięki, z którymi na 
co dzień człowiek nie ma już kon-
taktu – wszystko to stymuluje per-
cepcję i odbiór wrażeń. Świat staje 
się wyrazistszy, patrzymy na róż-
ne sprawy z większym dystansem. 
Konieczność ciągłej obserwacji za-
chowań naszego konia poprawia 
nam także koncentrację. Po godzin-
nej jeździe ze wstrętem odrzuci-
cie myśl o kolejnej filiżance kawy, 
bo będzie was rozsadzać energia. 
Wiem, co mówię, bo często scho-
dzę z konia po 22.

A czy są jakieś zdrowotne prze-
ciwwskazania? Tak. Skolioza po-
wyżej 20 st. wg Coba, odkleja-
nie się siatkówki, uczulenie na 
sierść konia. Przy poważniej-
szych schorzeniach niezbędna jest  
konsultacja z lekarzem.

Bartłomiej 
Kozek

Riksze na za-
m ó w i e n i e , 

domy międzygeneracyjne, spo-
łeczny telefon zaufania… te i inne 
pomysły na problemy „trzeciego 
wieku” przybliża raport Europej-
skiej Sieci Zielonych Seniorów. 
Grupa polityczek i polityków w 
„trzecim wieku” przygotowa-
ła publikację „Another Ageing 
for Europe!” (Starość w Europie 
może wyglądać inaczej).

Jak zmierzyć godną starość
Autorzy i autorki opracowania 
zaproponowali zestaw wskaźni-
ków, pozwalających na porów-
nywanie jakości życia osób star-
szych w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej:

• oczekiwana liczba lat życia 
w zdrowiu

• starzenie się w zdrowiu psy-
chicznym

• wskaźniki ubóstwa starszych 
kobiet i mężczyzn

• odsetek samobójstw

• polityczna reprezentacja (istnie-
nie osobnych ciał konsultacyj-
nych, odsetek osób starszych w 

parlamencie i obecność kwestii 
związanych ze starzeniem się  
w konstytucji)

• jakość życia starszych migran-
tek i migrantów

• poziom solidarności międzypo-
koleniowej

Wskaźniki te pozwalają nie tylko 
porównywać poszczególne kraje, 
ale także rozpoznać pewne pra-
widłowości. Na przykład w kra-
jach takich jak Holandia, Szwe-
cja czy Dania dostrzegalna jest 
korelacja między liczbą lat spę-
dzanych w zdrowiu (szczęśliwie 
wskaźnik ten w większości bada-
nych państw Unii Europejskiej ro-
śnie) a ilością środków przezna-
czanych na opiekę zdrowotną. 
Do r. 2008 spadała również liczba 
osób po 65. roku życia żyjących w 
ubóstwie, jednak światowy kry-
zys gospodarczy i towarzyszące 
mu w wielu krajach cięcia w fi-
nansowaniu usług publicznych 
mogą przyczynić się do odwróce-
nia tego trendu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
wskaźniki ubóstwa osób starszych 
były już wtedy wysokie w krajach, 
które dziś znajdują się w dość niecie-
kawej sytuacji ekonomicznej, a więc 
w stawianej niegdyś przez Donalda 
Tuska za wzór Irlandii (45% kobiet i 
37% mężczyzn po 65. roku życia ży-
jących w ubóstwie), Hiszpanii (od-

powiednio 32% i 27%) oraz w Wiel-
kiej Brytanii (27% i 21%). Według 
raportu niższa intensywność tego 
problemu w krajach takich jak Ho-
landia, Luksemburg, Francja, Szwe-
cja czy Austria wiąże się z istnie-
niem stabilnego systemu transferów 
socjalnych, a zwłaszcza przyzwo-
itych emerytur, zaś gorsze wyniki 
innych krajów – z rozpowszechnia-
niem się niestabilnego, krótkotermi-
nowego zatrudnienia, podmywają-
cego podstawy finansowe pomocy  
publicznej.

Dobre praktyki
Mocną stroną opracowania są 
przykłady dobrych praktyk z kra-
jów całej Europy. Warto wspo-
mnieć chociażby o działaniach na 
rzecz integracji instytucji zdro-
wotnych i pomocy społecznej w 
formie kompleksowych centrów 
opieki (Dania, Szwecja) czy sa-
morządowe programy mające na 
celu zmiany w przestrzeni pu-
blicznej, zapobiegające groźnym 
dla zdrowia upadkom (Szwecja).

Godne uwagi są także innowacyj-
ne projekty transportowe, takie 
jak francuski Cyclopousse. Miesz-
kający w Lyonie seniorki i senio-
rzy mogą zamówić sobie rikszę, 
która przewiezie ich na przykład 
do kawiarni czy do urzędu. W ten 
prosty sposób jednocześnie po-
prawia się jakość życia osób star-

szych i tworzone są miejsca pra-
cy, często dla młodych ludzi.

Z kolei Niemczech ruszają pro-
gramy, które solidarność między-
pokoleniową promują jeszcze ści-
ślej. W tym celu wybudowano 450 
„domów międzygeneracyjnych”, 
w których osoby młodsze i starsze 
mieszkają obok siebie, wymienia-
jąc się pomocą, doświadczeniami 
i nierzadko odmiennymi perspek-
tywami na świat.

Działania podnoszące jakość ży-
cia osób starszych niekoniecznie 
wymagają wielkich funduszy, 
często wystarczy dobra wola pu-
blicznych instytucji bądź organi-
zacji społecznych. Na przykład w 
Irlandii działa specjalna linia tele-
foniczna, prowadzona przez oso-
by starsze, do których osoby w ich 
wieku mogą zadzwonić, kiedy po-
trzebują psychicznego wsparcia.

Solidarność 
międzypokoleniowa  
w Polsce?
Każdy z tych pomysłów można by 
zrealizować i w Polsce. Tym bar-
dziej, że nie ominą nas europejskie 
wyzwania. Prognozy dotyczące 
wysokości przyszłych emerytur już 
dziś pokazują, że niskie w skali Eu-
ropy wskaźniki ubóstwa polskich 
seniorów i seniorek mogą niestety 
zacząć rosnąć. Starzenie się europej-

skich społeczeństw będzie spraw-
dzianem nie tylko dla narodowych 
polityk społecznych, ale też dla ja-
kości demokracji. Reprezentacja 
osób po 65. roku życia nie wszędzie 
odzwierciedla ich odsetek w społe-
czeństwie. Zamiast więc „odbierać 
babci dowód” czy – jak to kilka mie-
sięcy temu pewna posłanka – kwe-
stionować prawo starszych pacjen-
tów do operacji, najwyższa pora 
rozpocząć działania na rzecz popra-
wy jakości życia osób starszych.

W polskich dyskusjach o systemie 
emerytalnym czy opiece zdro-
wotnej zdarza się, że przeciwsta-
wia się potrzeby osób starszych 
„reszcie społeczeństwa”, często 
balansując na granicy utożsamie-
nia ich z pasożytami, nadmier-
nie korzystającymi z publicznych 
świadczeń czy usług. Tym bar-
dziej warto podkreślić, że oma-
wiany raport powstał m.in. przy 
udziale Federacji Młodych Zielo-
nych Europejskich. Także my po-
winniśmy zrozumieć, że antago-
nizowanie młodszych i starszych 
obywateli to ślepa uliczka.

Bartłomiej Kozek jest publicystą 
Zielonych Wiadomości, współ-
pracownikiem Zielonego Insty-
tutu. Zajmuje się Zielonym No-
wym Ładem, polityką społeczną 
oraz usługami publicznymi. 

Pomysły na godną starość

ABC hipoterapii

fot. Olga Nowak



8 P I E L Ę G N I A R K I  I  P O Ł O Ż N E

W pewnym 
szpitalu  
na Śląsku
Iwona Borchulska 
W pewnym miejscu na Śląsku 
zostałyśmy poproszone o wsparcie 
grupy pielęgniarek i położnych w 
rozmowach z dyrektorem szpitala. 
Szpital należący do miasta, 
wyremontowany, wyposażony. Personel 
zarabia przeciętnie nie najwięcej, 
też nie najmniej na Śląsku. Szpital 
zadłużony, też przeciętnie. Lekarze, jak 
wszędzie, zarabiający dobrze na dwóch 
umowach związanych z tym szpitalem. 
Jedna umowa o pracę ze wszystkimi 
świadczeniami ZUS-u i socjalnymi, 
druga na tzw. umowie kontraktowej 
czyli cywilno-prawnej, zawieranej przez 
podmiot zewnętrzny, mający umowę ze 
szpitalem (zapewne nie z jednym).

Powodem naszej obecności była propozy-
cja dyrektora, aby pielęgniarki i położne 
przeszły na samozatrudnienie (powszech-
nie nazywane kontraktami). Oferta praco-
dawcy według przekazanych informacji 
rewelacyjna: 19 zł za godzinę. Porozma-
wiałyśmy z dyrektorem. Argumentował, 
że przecież proponuje pielęgniarkom i po-
łożnym więcej, niż obecnie zarabiają (we-
dług dyrektora: 17,13zł za godzinę). Cze-
mu więc pielęgniarki i położne nie chcą 
przejść na kontrakty, skoro dostają pod-
wyżkę? Otóż owe 17 zł i 13 gr to jest staw-
ka bez socjalnego, bez ZUS-u płaconego 
przez pracodawcę, bez ubezpieczenia... po 
których doliczeniu wychodzi 20 zł.

Pieniądze to jednak nie wszystko. Dochodzi 
do tego kwestia odpowiedzialności za błędy 
medyczne. Ryzyka związanego z błędami 
niestety nie da się w ogóle wyeliminować, 
a szukanie za wszelką cenę oszczędności 
na personelu czy sprzęcie jednorazowym 
sprzyja jego zwiększeniu. W momencie 
podpisania umowy cywilno-prawnej pra-
cownik staje się jednoosobową firmą i sam 
musi 1ponosić koszty tego ryzyka.

Dla pracodawcy kontrakty mają jeszcze 
jedną zaletę, nie wiem, czy nie najważniej-
szą. Zamiast grupy pracowników, którzy 
mają takie same obowiązki i prawa, ma te-
raz kilkaset podmiotów działalności jed-
noosobowej. Jednoosobowej firmy chro-
ni prawo pracy, ma ona prawa cywilne, 
których trudno jednoosobowo dochodzić. 
Konieczne jest do tego postępowanie cy-
wilno-sądowe, ale kogo stać na to, by się 
procesować, gdy zarabia 17 zł za godzinę? 
Kontrakty oznaczają też, że w szpitalu nie 
ma związków zawodowych. Nikt nie opo-
wie o nieprawidłowościach, bo się boi o 
pracę, a właściwie o kontrakt.

Początkowo pracodawca może kusić wyż-
szymi zarobkami. Ale po jakimś czasie pra-
cownik – a teraz jednoosobowa firma – do-
wie się, że sytuacja finansowa jest zła i że, 
chcąc utrzymać się na tzw. rynku świad-
czeń medycznych, należy zmniejszyć kosz-
ty. Najczęściej poprzez obniżenie staw-
ki godzinowej. W województwie śląskim 
mamy już takie przypadki. Liderzy zaczy-
nali od 26 zł/godz., ale gdy tylko pozbyli 
się związków zawodowych, stawki zaczę-
ły maleć... Osobom, które wyrażały nieza-
dowolenie, nie przedłużono kontraktu. Na 
oddziale zamiast 19 pielęgniarek pracuje 
12, za to po 200 i więcej godzin w miesią-
cu. Pacjenci się skarżą, są niezadowoleni z 
takiej opieki „na akord”. Tymczasem odpo-
wiedzialni za sytuację w ochronie zdrowia 
nadal opowiadają, że najważniejsze jest dla 
nich dobro pacjenta...

Iwona Borchulska jest pielęgniarką i 
działaczką związkową. W latach 2011-
2013 była przewodniczącą Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych.

Tomasz Duda

Dzięki położnym poród może być mniej 
zmedykalizowany, mogą też spełniać 
ważne zadania w systemie edukacji. 
Jednak społeczna świadomość ich 
prawdziwej roli pozostaje niewielka.

Prawo i świadomość 
społeczna
W ostatnich latach wprowadzono wiele 
pozytywnych zmian w przepisach regu-
lujących zawód położnych. Aby położne 
mogły skutecznie wypełniać swoje funk-
cje, potrzebna jest jednak również zmia-
na w społecznym postrzeganiu tego za-
wodu. Warto podkreślić, że położna to 
nie akuszerka i nie można jej pracy ogra-
niczać tylko do okresu okołoporodowe-
go. W ustawie o zawodzie pielęgniarki i 
położnej ustawodawca określił jej kom-
petencje znacznie szerzej. Jej zadaniem 
jest zajmowanie się zdrowiem kobiet we 
wszystkich ważnych momentach jej ży-
cia: w czasie dojrzewania, wchodzenia 
w życie seksualne, porodu, menopauzy 
i problemów pomenopauzalnych.

Takie założenia leżą u podstaw systemu 
kształcenia położnych. Mają zajęcia z po-
łożnictwa, ginekologii, seksuologii, geriatrii 
oraz przedmiotów humanistycznych, takich 
jak andragogika, psychologia, pedagogika 
itd. Szeroki zakres wiedzy uzasadniony jest 
tym, że położna poza rolą czysto medyczną 
powinna również również zadania eduka-
cyjne. Położne mają dużą wiedzę na temat 
seksualności i mogłyby kompetentnie prze-
kazywać ją młodym ludziom w szkole bez 
ideologicznego zacięcia. Od r. 2000 kształce-
nie położnych odbywa się na poziomie aka-
demickim, mają więc stosowne kwalifikacje.

Powszechna świadomość społeczna roli 
położnych jest tak niska, że wiele kobiet 
poznaje swoją położną dopiero wtedy, 
gdy w bólach wjeżdża na salę porodo-
wą. Położne są niejako przypisane tylko 
do oddziałów położniczych. Tymczasem 
powinny być one na oddziałach neona-
tologii, ginekologii i położnictwa. I oczy-
wiście w każdej przychodni. Nie ma po-
wszechnej świadomości, że każda kobieta 
oprócz lekarza pierwszego kontaktu po-
winna również wybrać swoją położną, z 
którą się będzie mogła konsultować na 
każdym etapie swojego życia.

W badaniach, które robiliśmy w ubie-
głym roku na oddziale ginekologicznym, 
pacjentki były przekonane, że miały do 
czynienia tylko z pielęgniarkami, cho-
ciaż wiedzieliśmy, że było inaczej. Ten 
brak zrozumienia odrębności obu za-
wodów prowadzi pośrednio do wypie-
rania położnych przez pielęgniarki z in-
nych oddziałów niż położnicze. Wydać 
tu wyraźny konflikt, który generuje sama 
struktura organizacyjna. Nie chodzi o ry-
walizację między położnymi a pielęgniar-
kami, współpraca między nimi przebiega 
harmonijnie. Dyrektorzy szpitali wolą za-
trudniać pielęgniarki, ponieważ łatwiej je 

przerzucać na inne oddziały. Dziś może 
ona pracować na oddziale położniczym, a 
jutro na kardiologii... Położna nie jest tak 
dyspozycyjna. Takie podejście sprawia, 
że zatrudnia się w szpitalach coraz mniej 
położnych, ze szkodą dla pacjentek.

Położne humanizują 
medycynę
W Polsce istnieje długa tradycja odrębne-
go kształcenia położnych, w Warszawie 
sięga roku 1802. Istnieją zakusy, by wzo-
rem Norwegii robić pielęgniarkom skró-
cone kursy położnictwa i ginekologii. W 
krajach, które wprowadziły ten system, 
umarło położnictwo. Ma to szereg nega-
tywnych konsekwencji, ponieważ w pew-
nym sensie zawód położnej jest najmniej 
zmedykalizowany w strasznie zmedyka-
lizowanej instytucji, jaką jest szpital. Duża 
wiedza z zakresu fizjologii jest gwarancją, 
że interwencja medyczna będzie podej-
mowana tylko w niezbędnym zakresie.

Dobrze rozwinięte położnictwo oznacza 
dużo mniej zmedykalizowany poród. Z róż-
nych statystyk wynika, że w Polsce dokonu-
je się cesarskich cięć u ok. 30% pacjentek. W 
Danii, w której w szpitalach położniczych są 
głównie położne i bardzo niewielu lekarzy, 
wskaźnik ten nie przekracza 5%. Cesarskie 
cięcia robi się tylko wtedy, kiedy ma to uza-
sadnienie medyczne. Preferowany jest po-
ród fizjologiczny zgodny z naturą. Jest on 
lepszy zarówno dla dziecka, jak i dla matki. 
Dzieci urodzone w sposób naturalny mają 
lepszy start w życiu, ponieważ lepiej prze-
chodzą okres adaptacyjny. Korzyści widać 
obserwując zachowanie dziecka, są one 
mniej płaczliwe i lepiej przystosowane do 
życia pozamacicznego. U matki krócej trwa 
rekonwalescencja. Po prawidłowym poro-
dzie po dwóch godzinach kobieta wstaje, 
myje się i idzie z dzieckiem na oddział po-
łożniczy. Natomiast kobieta po cięciu cesar-
skim leży przez całą dobę. Opóźnia się kar-
mienie piersią ponieważ wszystkie środki 
użyte podczas cięcia cesarskiego wpływają 
negatywnie na produkcję pokarmu. Trud-
niej jest kobiecie po dużej operacji brzusznej 
– bo taką operacją jest cesarskie cięcie – opie-
kować się dzieckiem.

Na porodzie fizjologicznym znają się po-
łożne, a jest to wiedza z powodu spo-
sobu kształcenia bardzo często obca le-
karzom, którzy nastawieni są raczej na 
patologię. Ważne jest, by myśleć o ciąży 
jak o naturalnym fizjologicznym stanie. 
W Polsce ciągle dominuje zmedykalizo-
wane i zdehumanizowane podejście do 
porodu, zgodnie z którym kobietę nale-
ży przykuć do łóżka i wyciągnąć z niej 
dziecko. Wzmocnienie zawodu położnej 
jest gwarancją, że ten sposób myślenia 
zacznie się zmieniać.

Nowe standardy
Wyrazem tej tendencji jest nowy Stan-
dard Opieki Okołoporodowej. Został on 
opracowany przez grono ekspertów przy 
współpracy z Fundacją Rodzić po Ludz-
ku. Dokument ten stanowi istotny postęp 

w stosunku do tego, co było wcześniej. 
Przeforsowanie go było bardzo trud-
ne, część rozwiązań niestety nie została 
przyjęta. Niemniej jest to normalny akt 
prawny, który powszechnie obowiązuje. 
Każdy dyrektor szpitala powinien wpro-
wadzić w swojej placówce takie zmiany, 
by ów standard był wypełniany.

W Polsce nadal niewiele jest położnych pro-
wadzących ciążę. Przez wiele lat zajmowali 
się tym lekarze i teraz niełatwo jest o szyb-
kie zyskanie zaufania kobiet. W przypadku, 
kiedy ciąża przebiega bez komplikacji, po-
łożna może lepiej ją prowadzić. Ma więcej 
czasu, dobrze rozumie fizjologię i może za-
jąć się przygotowaniem kobiety do porodu. 
Prowadzenie ciąży przez położną nie ozna-
cza oczywiście, że kobieta nie ma zapewnio-
nej opieki lekarskiej. Jakość opieki wręcz się 
podnosi. Położna ma kompetencje, by wy-
chwycić każdą nieprawidłowość i w razie 
potrzeby skierować kobietę do lekarza.

Standard daje również położnym możli-
wość samodzielnego przyjmowania po-
rodów. W Polsce prawnie dopuszcza się 
porody rodzinne. Bez dobrze wyedukowa-
nych położnych nie są one możliwe. Czymś 
groźnym jest poród domowy bez wspar-
cia i opieki medycznej. Kobiety są do niego 
kwalifikowanie przez położne i przez leka-
rzy. Nie każda kobieta może mieć poród w 
domu. Przez całą ciążę kobieta musi widzieć 
lekarza na trzech obowiązkowych wizytach, 
natomiast przez pozostały czas zajmuje się 
nią położna. W Polsce system jest jeszcze 
dość niespójny, położna może prowadzić 
ciążę, ale nie ma takich aktów prawnych, 
które pozwalałyby jej kierować kobiety na 
badania. Ciąża musi być monitorowana i 
dlatego powinna mieć ona taką możliwość 
i powinno być to refundowane z NFZ. W 
tej chwili albo kobiety za sugestią położnej 
robią sobie badania prywatnie, albo idą do 
lekarza, co w obu przypadkach generuje do-
datkowe koszty.

Nowe uregulowania prawne dają położ-
nym nowe narzędzia do realizacji samo-
dzielności zawodowej. Są jednak jeszcze 
niuanse, które nie pozwalają jej jeszcze w 
pełni realizować. Istnieje też pewna bariera 
psychologiczna. Większość położnych zo-
stała wychowana w systemie, gdzie istnia-
ła wyraźna podległość lekarzowi. Dlatego 
niewiele pracuje dziś samodzielnie, chociaż 
widać już pierwsze oznaki zmiany tej sytu-
acji. W zawodzie położnej kształci się coraz 
więcej osób, chociaż liczba etatów się cią-
gle zmniejsza. Żyjemy w społeczeństwie, w 
którym rodzi się coraz mniej dzieci. Dlatego 
bardzo ważna jest działalność edukacyjna, 
którą mogą zająć się położne. Należy rów-
nież zrobić wszystko, by zmienić społeczną 
świadomość tak, by mogły zająć się zdro-
wiem kobiety na każdym etapie jej życia.

Artykuł powstał przy współpracy 
Agnieszki Kalinowskiej-Przybyłko.

Tomasz Duda jest psychologiem,wy-
kładowcą w Zakładzie Dydaktyki Gi-
nekologiczno-Położniczej Wydziału 
Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Kim jest położna ?
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MW: Lekarstwo w postaci komer-
cjalizacji nie działa?

LD: Nie słyszałam dotąd opinii, że 
komercjalizacja rozwiązała jakiekol-
wiek problemy i usprawniła dzia-
łania medyczne. Mamy za to coraz 
więcej sygnałów, że przekształcone 
placówki sobie nie radzą. Przykła-
dem tego może być Mazowiecki 
Szpital Wojewódzki w Siedlcach, 
który jest bliski upadłości. By rato-
wać sytuację, zwolniono niemal 1/3 
personelu i obniżono wszystkim 
pensje o 20%. Bardzo często osoba 
zarządzająca placówką nie jest ni-
czemu winna, po prostu ma za mało 
środków, by wszystko funkcjono-
wało jak należy. Przekształcenia ni-
czego nie zmieniają.

MW: Czy nie wynikają one po 
prostu z chęci pozbycia się przez 
państwo problemów?

LD: Odpowiedzialność za zdro-
wie obywateli spoczywa na pań-
stwie i nikt jej z niego nie zdejmie. 
Jednym z jego najważniejszych 
celów jest zapewnienie obywa-
telom bezpieczeństwa, również 
zdrowotnego. Rozdrobnienie 
na wiele prywatnych palcówek 
utrudnia zarządzanie całym sys-
temem służby zdrowia. Trudniej 
o nadzór nad nimi. Zdarzało się, 
że w celu cięcia kosztów placów-
ki rejestrowały się w miejscach 
kompletnie nieprzystosowanych 
do prowadzenia działalności me-
dycznej. By dostać kontrakt, wy-
pożyczano sprzęt medyczny, któ-
rego potem w placówce nie było. 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
był w stanie zbadać wszystkich 
nieprawidłowości, ponieważ pla-
cówek takich powstawało zbyt 
dużo. Jeszcze gorzej sytuacja wy-
gląda w przypadku szpitali. Mini-
sterstwo chyba nie jest świadome, 
że przekształcając je, traci szansę 
ratowania upadających placówek. 
Jeśli w powiecie upada najwięk-
szy i często jedyny szpital, to jak 
wtedy państwo zamierza realizo-
wać prawo pacjenta do leczenia?

MW: Często podnosi się problem, że 
po skomercjalizowaniu szpitala za-
czyna on kierować się przede wszyst-
kich wynikami finansowymi...

LD: Spółka z założenia musi przy-
nosić zysk, jeśli tego nie robi, to 
powinna się rozwiązać. Ja to rozu-
miem, że szuka się procedur wy-
sokopłatnych, by go osiągnąć. Nie 
można jednak akceptować sytu-
acji, w której pacjent objęty proce-
durą wysokopłatną jest „dobrym 
pacjentem”, natomiast chory prze-
wlekle i przez to generujący wyso-
kie koszty odsyłany jest od jedne-
go szpitala do drugiego. Normalną 
reakcją człowieka na krzywdę jest 
chęć niesienia pomocy. Czas spoj-
rzeć na ochronę zdrowia w spo-
sób całościowy, jeśli chcemy mieć 
zdrowe społeczeństwo.

MW: Przekształcenia miały być 
również korzystne dla pielęgnia-
rek.

LD: Prywatne firmy dostały ulgi 
po to, by tworzyć nowe miejsca 
pracy. A jak wygląda sytuacja? 
Nic się nie zmienia, nie ma umów 
o pracę, są tylko umowy śmie-
ciowe. My nie jesteśmy przeciw-
ko pracodawcom, niech tworzą 
nowe miejsca pracy. Ale póki co 
pompuje się pieniądze na ten cel, 
a jest po staremu...

MW: Są takie oczekiwania, że 
wszystko załatwi rynek. Po sko-
mercjalizowaniu szpitali będą 
pieniądze... Na razie rynek poka-
zuje tylko to, że pielęgniarka staje 
się zawodem deficytowym...

LD: Obawiam się, że za pięć lat 
może dojść do prawdziwego za-
łamania. Patrząc dziś na struktu-
rę zatrudnienia, widać, jak mało 
pielęgniarek w przedziale wie-

kowym 21-30 lat pracuje w zawo-
dzie. Jeśli tendencja się utrzyma, 
to zerwana zostanie ciągłość po-
koleniowa i nie będzie miał kto 
zastąpić pielęgniarek przecho-
dzących na emeryturę.

Niestety pomysły na rozwiąza-
nie tego narastającego problemu 
nie są dobre. Jednym z nich, któ-
ry na razie krąży w kuluarach, jest 
powrót do liceów pielęgniarskich. 
Parę lat temu poszliśmy do przo-
du, przyjmując rozwiązania obo-
wiązujące w innych państwach 
UE. Studia i skończenie specja-
lizacji daje pielęgniarce większe 
poczucie odpowiedzialności. Ma 
większą wiedzę, co poprawia ja-
kość jej usług. Dla wielu pielęgnia-
rek podnoszenie poziomu wy-
kształcenia wiązało się z wieloma 
wyrzeczeniami. Podjęcie studiów, 
gdy ma się rodzinę na utrzymaniu 
i zarabia często nie więcej niż płaca 
minimalna, było wielkim wyzwa-
niem. Niepokoi mnie, że rodzą się 
pomysły, które chcą to przekreślić.

MW: Liczba pielęgniarek w Pol-
sce jest porównywalne z liczbą 
pielęgniarek w najbiedniejszej w 
UE Rumunii, chociaż jest to kraj 
o znacznie mniejszej populacji. 
W Norwegii jest ich trzy razy wię-
cej niż w Polsce.

LD: Niestety nie można uciec od 
tematu płac. Pielęgniarki zarabia-
ją bardzo mało i to jest główny po-
wód, dla którego nowe osoby nie 
garną się do zawodu. Kto zdecy-
duje się podjąć pracę za średnio 
2000 zł brutto mając studia, znajo-
mość języków itd.? Młode dziew-
czyny wolą jechać zarabiać za gra-
nicę. Moim zdaniem świadczy to 
o rozrzutności państwa, które naj-
pierw dało dość kosztowne wy-
kształcenie, a potem nie zapewni-
ło wystarczających warunków do 
rozwoju zawodowego. Jak już mó-
wiłam, za pięć lat zacznie drama-
tycznie brakować pielęgniarek. W 
moim zakładzie pracy, który ob-
sługuje 35 tys. ludzi (to jest duży 
zakład), za 5 lat może odejść 80% 
pielęgniarek. A liczba pacjentów 
przecież się nie zmniejszy.

MW: Swego czasu za granicę 
chcieli wyjeżdżać lekarze. Pań-
stwo planowało raczej wprowa-
dzić ograniczenia możliwości 
wyjazdu niż podnieść warunki 
pracy.

LD: W przypadku lekarzy jest 
trochę inaczej. W ostatnich latach 
udało się im uzyskać podniesie-
nie pensji. Warunki finansowe są 
teraz takie, że pielęgniarka jest 
w stanie zarobić w krajach UE 
znacznie więcej jako kwalifikowa-
na opiekunka osób starszych niż 
w Polsce pracując w zawodzie. 
Nie ma możliwości zakazania 
wyjazdu pielęgniarkom, państwo 
może co najwyżej uniemożliwić 
im wykonywanie zawodu za gra-
nicą. Są pomysły by dofinanso-
wywać szkoły pielęgniarskie, a w 
zamian wymuszać zobowiązanie 
do pracy w zawodzie przez okre-
ślony czas. W takim przypadku 
wypadałoby stosować przymus 
do wszystkich grup zawodo-
wych. Trzeba zachęcać do zmia-
ny pokoleniowej w zawodzie, 
ale bez podniesienia pensji żadna 
inna metoda nie będzie skutecz-
na. Na razie kwalifikacje zawo-
dowe polskich pielęgniarek nie 
są uznawane w krajach UE, cho-
ciaż np. państwa bałtyckie zdoła-
ły wynegocjować je w momencie 
przystąpienia do wspólnoty. Być 
może na jesieni uzyskamy możli-
wość pracy w Europie. Nie tylko 
ja wołałabym, by pielęgniarki nie 
wyjeżdżały. By tak się stało, mu-
szą jednak zarabiać więcej...

MW: W debacie publicznej czę-
sto widać przerzucanie się odpo-
wiedzialnością. Władza centralna 
obciąża samorządy, a te się bro-
nią i wskazują na błędną politykę 
rządu. Ma pani doświadczenie w 
działalności samorządowej. Jak z 
tej perspektywy ocenia pani sytu-
ację w służbie zdrowia?

LD: Największym obciążeniem dla 
samorządów jest aktualnie eduka-
cja. Subwencja oświatowa, którą 
dostają, jest zdecydowanie za ni-
ska. Muszą one przeznaczać na ten 
cel również pieniądze z własnego 

budżetu. Z roku na rok samorzą-
dy dostają coraz to nowe zadania, 
na które najczęściej nie przychodzi 
pokrycie finansowe. W ich działa-
niach nie ma złej woli, po prostu 
brakuje środków na opiekę zdro-
wotną. Jako radnej udało mi się 
przeforsować szczepienia ochron-
ne dla dzieci z pewnych roczni-
ków. Nie wystarczyło na szcze-
pienia dla wszystkich i trzeba było 
limitować. O ile wiem, program jest 
nadal kontynuowany. Natomiast 
na poważniejsze zadania nie widzę 
w samorządach pieniędzy.
MW: Co jest groźnego we wpro-
wadzeniu elastycznego dnia pra-
cy?

LD: Na służbę zdrowia patrzę 
z perspektywy 35 lat, bo od tylu 
lat mam kontakt z zawodem. Jak 
zaczynałam pracę, najważniejszy 
był pacjent, często pracowało się 
dłużej, niż wymagał tego grafik. 
Jeśli teraz ten czas pracy będzie 
ograniczony np. do dwóch go-
dzin rano i dwóch godzin wieczo-
rem, to trudno będzie nam rze-
telnie wypełniać nasze zadania. 
Osiem godzin to jest czas na tyle 
długi, że można pewne rzeczy 
u pacjenta zaobserwować, wy-
ciągnąć jakieś wnioski i przeka-
zać dalej. W ciągu dwóch godzin 
trudno zaobserwować objawy. 
Ciągłość opieki nad pacjentem 
jest bardzo ważna. Częsta rotacja 
pielęgniarek może prowadzić do 
sytuacji przypominającej zabawę 
w głuchy telefon. Coś zostanie 
pominięte, coś umknie, a cierpieć 
będzie na tym człowiek, którym 
się mamy opiekować.

Przy elastycznym czasie pracy 
płace pielęgniarek mogą być niż-
sze, bo wymiar pracy może być 
krótszy. Złym pomysłem jest 
również wprowadzenie 24-mie-
sięcznego okresu rozliczeniowe-
go. Już teraz wiele rodzin w Pol-
sce ma problem z regulowaniem 
swoich rachunków na czas. Jeśli 
zmniejszy się nam wymiar godzin 
i przesunie rozliczenia, to będzie 
dowód, że państwo przestaje my-
śleć o swoich obywatelach.

MW: Co się powinno zmienić 
w najbliższym czasie? Jakie dzia-
łania należy niezwłocznie podjąć?

LD: Najważniejsze w tym mo-
mencie jest zastopowanie dzikich 
w mojej ocenie przekształceń. 
Funkcjonowanie spółek już udo-
wodniło, że ich wprowadzenie 
nie rozwiązuje problemów. Nie-
publiczne placówki oczywiście 
powinny istnieć, ale podstawą 
systemu powinny być zakłady 
publiczne, tak by państwo mo-
gło zapewnić wszystkim potrze-
bującym bezpieczeństwo zdro-
wotne. Dziś mamy do czynienia z 
taką sytuacją, że placówki niepu-
bliczne są wręcz faworyzowane. 
Wymagania dotyczące rozliczeń, 
sprawozdawczości itp. są dla za-
kładów publicznych większe.

MW: A jeśli chodzi o pielęgniarki?

LD: Należy zacząć wreszcie za-
cząć przestrzegać norm zatrud-
nienia, bo dziś nierzadko jedna 
pielęgniarka przypada na dwa 
oddziały. Jest to bezwzględnie 
konieczne ze względu na bezpie-
czeństwo pacjenta i pracownika 
medycznego. Trudno mówić o 
pielęgnowaniu, kiedy w nocy na 
oddziale jest jedna pielęgniarka. 
Coraz trudniej wypełniać normy, 
kiedy coraz mniej osób chce pra-
cować w zawodzie.

Drugą ważną sprawą są płace. 
Powinny one uwzględniać pod-
noszenie kwalifikacji. Pielęgniar-
ki pracują na coraz nowocze-
śniejszym sprzęcie i podnoszenie 
ich stało się koniecznością. Ade-
kwatnie do tego powinno wzro-
snąć ich uposażenie. Jeśli po-
równamy płace pielęgniarek z 
płacami w innych działach go-
spodarki, to widać, na jak bar-
dzo żenującym poziomie one są. 
Należy również zrezygnować 
z wprowadzenia elastycznego 
czasu pracy. Nie jest to właści-
wa droga, nie zachęcimy w ten 
sposób nowych osób do podjęcia 
zawodu i nie będziemy w stanie 
rozwiązywać skutecznie proble-
mów zdrowotnych w tym kraju.

Kiedyś najważniejszy  
był pacjent

Z Lucyną Dargiewicz rozmawia Marcin Wrzos

Ciąg dalszy ze str. 1
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Barbara Pater

Pragnę podzielić się w tym ar-
tykule własnymi spostrzeżenia-
mi i refleksjami na temat tzw. 
umów kontraktowych, udziela-
nych w lecznictwie zamkniętym.

Pogłębiające się problemy finan-
sowania podmiotów leczniczych, 
problemy z kontraktami z NFZ, 
ciągły brak wystarczających środ-
ków na utrzymanie placówek 
medycznych podsuwają kadrze 
zarządzającej racjonalizatorski 
pomysł, jakim jest zatrudnianie 
personelu medycznego na umo-
wach kontraktowych. Indywi-
dualne Praktyki Pielęgniarskie 
udzielające świadczeń w Przed-
siębiorstwie Podmiotu Leczni-
czego stają się bardzo wygodną 
formą zatrudnienia dla potencjal-
nych zleceniodawców. Dlaczego? 
Oczywiście oszczędności praco-
dawcy z tytułu braku realizacji 
funduszu osobowego, brak od-
powiedzialności za sprawy pra-
cowników dają tzw. „święty spo-
kój”, który staje się w dzisiejszych 
czasach łakomym kąskiem. Pie-
lęgniarki w każdej placówce me-
dycznej stanowią najliczniejszą 
grupę zawodową, grupę, która 
zawsze z bezgraniczną determi-
nacją potrafiła walczyć o swoje 
prawa, ale grupę niewygodną w 
przypadku „dziury finansowej” 
każdego szpitala. Jakie wyjście z 
takiej sytuacji? Zmiana formy za-
trudnienia ma dać przysłowiowy 
spokój. Ale komu? Na pewno nie 
pielęgniarkom.

Pozwoliłam sobie na wyrażenie 
własnej opinii w sprawie reali-
zacji świadczeń medycznych na 
umowie kontraktowej, ponieważ 
sama pracuję w takiej formie już 
prawie czwarty rok. Podjęłyśmy z 
koleżankami taką decyzję, bardzo 
trudną i negatywnie postrzega-
ną przez nasze środowisko, tylko 
dlatego, aby nie tracić zatrudnie-
nia, aby pracować w placówce, z 
którą jesteśmy związane, aby da-
lej pracować w sprawdzonym, 
dobrym zespole. Ot, takie kobie-
ce, solidarne podejście.

Jakie mam 
obserwacje? Co 
zaczyna mnie martwić?

• Brak solidarności zawodowej 
– dobra koleżanka, dobry współ-
pracownik staje się konkurencją.

• Wysokość składek członkow-
skich – ustalona Uchwałą Nr 19 
VI Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 7 grud-
nia 2011 r. w sprawie wysokości 
składki członkowskiej oraz za-
sad jej podziału wyższa dla pie-
lęgniarek prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. W chwili 
obecnej 1% (dotychczas było to 
0,5%) przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia dla przed-
siębiorstw bez wypłat z zysku, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS 
za ostatni kwartał poprzednie-
go roku kalendarzowego w od-
niesieniu do osób wykonujących 
zawód pielęgniarki, położnej w 
ramach działalności gospodar-
czej — indywidualnej bądź gru-
powej praktyki zawodowej sta-
nowi kwotę 37,70 zł miesięcznie 
i co roku będzie wzrastać. Tak 
podjęta decyzja to głównie gło-
sy pielęgniarek zatrudnionych 
na umowie o pracę. Czy słuszna? 

Każdy odpowie sobie na to pyta-
nie, gdy problem będzie dotyczył 
jego osoby.

• Dążenie do wypracowania du-
żej liczby godzin miesięcznie – 
nadmierne zmęczenie często za 
niską stawkę godzinową.

• Łączenie etatów, dyżury 24-go-
dzinne – większa możliwość po-
pełnienia błędu zawodowego, 
forsowanie własnego organizmu. 
Likwidacja ograniczeń godzino-
wych dla indywidualnej pielę-
gniarki udzielającej świadczeń 
medycznych na danym oddziale 
w przypadku nieobecności innej 
praktyki powoduje generowanie 
zwiększonej liczby godzin. Poja-
wia się niebezpieczeństwo, kiedy 
brak przysłowiowego hamulca: 
„ile mogę realnie godzin wypra-
cować i komu świadczę usługi 
medyczne”.

• Godzenie się na niższą stawkę 
godzinową w przypadku osób 
mających dodatkowe zatrudnie-
nie, najczęściej na umowie o pra-
cę, stanowi poważny problem 
dla pielęgniarek wykonujących 
czynności medyczne tylko na 
kontrakcie.

• Mało stabilna umowa kontrak-
towa. Niestety, zawarta umowa 
na określoną stawkę godzino-
wą nie daje stabilizacji zatrud-
nienia. W przypadku ujemne-
go bilansu finansowego szpitala 
wprowadzane są aneksy do za-
wartych umów obniżające wy-
nagrodzenie.

• Bezosobowe podejście do pra-
cownika. Jakże prosto wypowie-
dzieć umowę pielęgniarce, której 
jeszcze niedawno zapropono-
wano tak „magiczną formę za-
trudnienia”. Na uwagę zasługuje 
fakt, że przypadku źle wykona-
nej czynności, złożonej skargi 
zleceniodawca nie stosuje kary 
upomnienia czy nagany. Najczę-
ściej zostaje rozwiązana zawarta 
umowa.

• Indywidualne podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez 
pielęgniarkę w czasie wolnym od 
realizacji świadczeń. Brak udziału 
zleceniodawcy. Jednakowa staw-
ka godzinowa niezależnie od po-
siadanych kwalifikacji.

• Brak płatnych urlopów czy płat-
nej przerwy na udzielane świad-
czenia medyczne. Konieczność 
szukania zastępstwa, czasem jego 
brak. Ze względu na utratę graty-
fikacji finansowej w danym mie-
siącu pielęgniarki na kontrakcie 
decydują się na minimalne prze-
rwy w realizacji świadczeń (cho-
roba, urlop). W konsekwencji 
pracują 13 miesięcy. Natomiast 
na umowie o pracę 11 + 1 miesiąc 
płatnego urlopu.

• Składki ZUS —płacone obo-
wiązkowe, najczęściej najmniej-
sze generują i tak duże kwoty z 
kosztów uzyskania przychodu 
dla Indywidualnej Praktyki Pie-
lęgniarskiej (obecnie to kwota 
981,21 zł). Minimalną podstawę 
wymiaru stanowi obecnie kwo-
ta 2115,60 (60 % prognozowane-
go przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego, przyjętego do usta-
lenia kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na 
rok 2012 ). W perspektywie poja-
wienia się długotrwałej choroby 
otrzymujemy po obowiązkowych 
odliczeniach ubezpieczenia zdro-

wotnego (254 zł) i podatku, kwo-
tę w granicy 1200 zł miesięcznie. 
Planując ciążę, urlop macierzyń-
ski pielęgniarka musi pamię-
tać o opłacaniu większych skła-
dek przez cały rok, aby otrzymać 
większe świadczenia, zmniejsza-
jąc automatycznie własne przy-
chody. Często, przy braku kontro-
li omijamy przepisy prawne i nie 
płacimy składek ZUS – tragedia 
pojawia się w momencie braku 
możliwości udzielania świadczeń 
zdrowotnych np. w przypadku 
pojawienia się długotrwałej, cięż-
kiej choroby. Zawsze znajdzie się 
osoba, która chętnie weźmie w 
zastępstwie nasze godziny. Zle-
ceniodawca nie ma problemu, 
nie musi wypłacać nadgodzin, 
nie musi zatrudniać dodatkowe-
go pracownika. Składki ZUS co-
rocznie wzrastają, automatycznie 
zmniejszając przychody pielę-
gniarek na kontrakcie. Zlecenio-
dawca z tego tytułu nie podnosi 
stawki za godzinę udzielanych 
świadczeń. Wzrosty składki ZUS 
na umowie o pracę są po stronie 
pracodawcy i nie zmniejszają wy-
nagrodzenia pracownika.

• Obowiązkowe ubezpieczenie 
OC – to również pomniejszenie 
kosztów uzyskania przychodu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Finansów od stycznia 2012 
r. Indywidualne Praktyki udzie-
lające świadczeń zdrowotnych 
corocznie zobowiązane są do wy-
kupienia obowiązkowego ubez-
pieczenia od odpowiedzialno-
ści cywilnej. Odpowiedzialność 
cywilna pielęgniarki i położnej 
to odpowiedzialność za szkodę, 
jaką może wyrządzić pacjentowi 
w czasie wykonywania czynności 
zawodowych.

Powyższe refleksje nie mają 
pielęgniarek wystraszyć przed 
założeniem działalności go-
spodarczej. Pewne zmiany są 
nieuniknione i będziemy stawać 
przed koniecznością podjęcia ta-
kich decyzji. Niech będą one jed-
nak przemyślane.

Na co zwrócić uwagę?

• Umowa kontraktowa. Dokład-
ną analizę otrzymanej oferty. 
Zwrócenie uwagi na sformuło-
wania „możliwe będzie”, „być 
może” – taki zapis to furtka dla 
zleceniodawcy, której raczej nie 
zrealizuje. Wypowiedzenie umo-
wy cywilnoprawnej nie wymaga 
uzasadnienia; należy jedynie do-
precyzować możliwość rozwiąza-
nia umowy bez wypowiedzenia 
– w trybie natychmiastowym. W 
przypadk wątpliwości poprosić o 
poradę prawną.

• Stawka godzinowa. Należy do-
kładnie uwzględnić wszystkie 
obowiązkowe koszty utrzyma-
nia naszej działalności. uzyskane 
przez pielęgniarkę dochody brut-
to w granicach 5,5–6 tysięcy zł 
mimo obciążeń podatkowych po-
zwalają na większy dochód netto, 
niż wynikający z umowy o pracę. 
Najmniejsza składka ZUS to obec-
nie 981,26 zł + podatek, średnio 
450 zł + opłata usług księgowych 
123 zł. Jeśli chcemy otrzymać 3000 
tys. dochodu, to stawka godzino-
wa dla liczby 168 godzin powinna 
wynosić 27 zł. Taka cena za jed-
ną godzinę pracy pielęgniarki to 
moim zdaniem w chwili obecnej 
najniższa stawka, jaką powinien 
zaproponować zleceniodawca. W 
przypadku podpisywania umo-
wy kontraktowej należy zwrócić 
uwagę na zapis, w którym obni-
żenie stawki godzinowej nie bę-
dzie możliwe. Możliwy będzie 
tylko jej wzrost, np. w przypadku 
podnoszenia kwalifikacji przez 
pielęgniarkę czy wzrostu średnie-
go wynagrodzenia.

• Coroczny wzrost składki ZUS. 
Należy pamiętać o dokonaniu 
pewnego zapisu w umowie kon-
traktowej, gdzie wzrost kosztów 
utrzymania naszej firmy jest od 
pielęgniarki niezależny i w przy-
padku wzrostu składki ZUS to 
zleceniodawca zobowiąże się do 
jego pokrycia.

• Płatna przerwa w realizacji 
świadczeń. Brak takiego zapi-
su powoduje niestety, że odda-
jemy zleceniodawcy dodatkowo 
jedną pensję w ciągu roku. War-
to wprowadzić zapis w umowie 
kontraktowej dający nam możli-
wość płatnej przerwy w realizacji 
świadczeń medycznych.

• Właściwa obsada dyżurowa 
zgodna z normami zatrudnie-
nia, która obowiązuje również w 
przypadku zatrudniania Indywi-
dualnych Praktyk Pielęgniarskich 
w Przedsiębiorstwie Podmiotu 
Leczniczego na podstawie umo-
wy zawartej z tym podmiotem.

Czy umowa kontraktowa może 
być dla nas korzystna? Zapewne 
tak, jeśli będziemy stanowcze w 
przyjmowaniu składanych ofert, 
jeśli będziemy pamiętać o solidar-
ności zawodowej i dbać wspólnie o 
prestiż naszego środowiska. Jeżeli 
będziemy miały szczęście i trafimy 
na profesjonalnego menadżera. Pa-
miętajmy proszę, że ujemne wyniki 
finansowe w naszych szpitalach to 
nie wina pielęgniarek. Nie bądźmy 
konkurencją dla naszych koleżanek 
w placówkach oferujących umo-
wy kontraktowe, gdzie za niższą 
stawkę godzimy się na dodatko-
we zatrudnienie. Pamiętajmy, że z 
naszego powodu ktoś stając przed 
trudnym wyborem, może stracić 
jedyne źródło utrzymania. Korzy-
stajmy z porad prawnych. Wy-
mieniajmy się uwagami, opiniami 
i doświadczeniem. Jeśli taka forma 
zatrudnienia będzie nam oferowa-
na, zróbmy uczciwy bilans zysków 
i strat. Zastanówmy się: czy oferta 
umowy kontraktowej, którą otrzy-
mujemy, stanowi alternatywę na 
rozwiązanie naszych problemów 
finansowych? Czy też takie rozwią-
zani, praktykowane coraz częściej 
w zakładach opieki zdrowotnej nie 
będzie poważnym zagrożeniem w 
pracy zawodowej pielęgniarek.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie 
pielęgniarskim „Nasze Sprawy”.

Okiem pielęgniarki: między etatem a kontraktem
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Ś

Adam Szymczyk

Jest coś wyjątkowego w stylistyce 
postapokaliptycznej. Świat – unice-
stwiony wskutek epidemii, katastrofy 
energetycznej czy wojny atomowej – 
przepada. Pozostają zgliszcza i ludzkie 
niedobitki walczące o przetrwanie. W 
„The Last of Us” (Ostatni z nas) studio 
Naughty Dog, znane m.in. z produkcji 
przeładowanych akcją świetnych gier 
przygodowych z trylogii „Uncharted”, 
poszło w kierunku zombie apokalipsy. 
I nie jest to gra o zombie, jaka najpraw-
dopodobniej wielu z nas się od razu 
kojarzy: z bezmyślnym strzelaniem do 
hord potworów przy nijakiej fabule.

Po cywilizacji
Główną postacią, w którą wciela się gracz, 
jest Joel – mocno doświadczony przez ży-
cie mężczyzna, na oko dobrze po czter-
dziestce, budowy mocnej, choć jednak 
zwyczajnej. Żaden z niego heros, a raczej 
zwykły człowiek postawiony w niezwy-
kłej sytuacji. Joel żyje we współczesnej 
Ameryce, wiele lat po eksplozji epide-
mii zmieniającej obywateli w żądne krwi 
monstra. Emocje są kluczem do opisania 
„The Last of Us”. To angażująca od pierw-
szych chwil opowieść. Dosłowna do szpi-
ku kości i do pewnego stopnia przewidy-
walna, zgoda, ale jednak bardzo odważna. 
Poznajemy Ellie, 14-letnią dziewczynkę 
ugryzioną przez potwora, a mimo to od-
porną na wirusa. Joel musi przetranspor-
tować dziecko do ośrodka badawczego. 
Zapalają się kulturowe lampki – motyw 
zgrany w popkulturze, a wciąż spraw-
dza się znakomicie. Dziecko jako nadzieja, 
szansa na ratunek ludzkości i początkowa 
niechęć dwójki bohaterów do siebie, stop-
niowo przeradzająca się w głęboką relację.

Rozgrywka balansuje między akcją a eks-
ploracją. Z jednej strony mamy intensyw-
ne, świetnie dopracowane pod względem 
technicznym strzelaniny i sekwencje wal-
ki wręcz, z drugiej – długie etapy, kie-
dy musimy przedostać się przez miejską 
dżunglę w sensie dosłownym.

Są tu np. etapy leśne, czyli natura w czy-
stej postaci. Tym, co przykuło moją uwagę 
na długie godziny, jest fenomenalne uka-
zanie procesu ponownego przejmowania 
przez naturę opuszczonej przez człowie-
ka cywilizacji. Mamy tutaj nagle opusz-
czone i nadgryzione przez ząb czasu miej-
sca wszelkiego rodzaju. Począwszy od 
tzw. sennych amerykańskich miasteczek 
przez zapadłe tunele metra po budynki 
ważnych instytucji (jak sądy) czy połacie 
metropolii z walącymi się kolosami z żela-
stwa i betonu zazwyczaj określanymi jako 
wieżowce.

Widać, jak natura bez nadzoru człowie-
ka góruje nad absolutnie wszystkim, tro-
chę tak jak w książce-eksperymencie in-
telektualnym „Świat bez nas” Alana 
Weismana. Zapleśniałe i zarośnięte samo-
chody. Narzędzia codziennego użytku. 
Poszarpana amerykańska flaga przy wej-
ściu do domu pełnego rodzinnych zdjęć.  
Rozłożony grill.

Gra drogi
Stałem sobie na balkonie jakiegoś opusz-
czonego bloku, patrzyłem na zarastające 
chaszczami walące się miasto i pomyśla-
łem – tu wcale nie chodzi o zombie. To jest 
po prostu gra drogi, przeprawa mentalna. 
Przeszkody w terenie, takie jak zalane uli-
ce, które Joel i Ellie muszą razem pokonać 
pomagając sobie nawzajem – wszystko to 

buduje niesamowity, niepowtarzalny na-
strój. Poczucie świata, który się bezpow-
rotnie zawalił i nie wróci. I choć wszystkie 
przemierzane etapy sprawiają wrażenie 
otwartych (jest wiele miejsc, w które mo-
żemy pójść i popchnąć fabułę), to w istocie 
wszystkie poziomy są węższym lub szer-
szym tunelem, a większość widzianych 
w oddali pejzaży to miejsca nieosiągalne, 
efektowne tapety. To nawet nie zarzut wo-
bec gry; nie jest tak, że ogromny, otwarty 
do eksploracji świat jest jedynym słusz-
nym sposobem opowiedzenia historii. Gra-
ficznie ociera się to o fotorealizm, będący 
najwyraźniej jedną z ostatnich, żeby nie 
ostatnią taką manifestacją możliwości od-
chodzącej w przeszłość obecnej generacji 
konsol Playstation 3.

Tym, co dla mnie jest w tej grze wyjątko-
we, jest próba uchwycenia codzienności i 
walki o normalność w dramatycznie trud-
nych sytuacjach życiowych. Udało się tu-
taj ukazać np. problem zanikania pamięci, 
wspólnego rozumienia rzeczywistości – i 
sposoby jej zachowania. I to jest pokaza-
ne rewelacyjnie – zwyczajnie, jak całość 
historii, po ludzku: bez patosu i taniego 
heroizmu. Po prostu mamy mężczyznę, 
który coś pamięta i dziewczynkę, która ze 
starego świata sprzed katastrofy nie pa-
mięta nic, ponieważ urodziła się już po jej 
wybuchu.

Joel i Ellie nie mają wspólnych doświad-
czeń poza teraźniejszością, zatem prze-
szłość musi być odtwarzana z rozmowy 
na rozmowę. Tych dialogów słuchamy i 
czasem je inicjujemy, np. Ellie zadziwia 
się ciężarówką na środku ulicy, a Joel 
opowiada jej, że to po prostu samochód 
lodziarza i kiedyś na ulicy zbiegały się 
dzieciaki. Ellie nie wierzy. Takie sceny 
są trochę dziwaczne, bo z jednej strony 
mamy ciekawskie pytania dziecka, a prze-
cież przed chwilą ta sama dziewczynka 
nam pomagała w walce z napastnikami, 
atakując ich nożem czy bronią palną. El-
lie, choć zachowuje się niezwykle dorośle 
i dojrzale, tak naprawdę, mimo zła dooko-
ła pozostała dzieckiem. Dla mnie to najod-
ważniejszy jak dotąd przykład ukazania 
relacji z dzieckiem w grach wideo.

W każdym aspekcie gra jest dopracowana 
i świetnie się prezentuje. Intuicyjny sys-
tem walki i prosty choć angażujący sposób 
rozwoju postaci, umiejętności i poszcze-
gólnych broni dopełniają zarośniętego kil-
kutygodniowym zarostem i przeoranego 
zmarszczkami Joela. Przemoc jest bardzo 
naturalistyczna i dosłowna, przekraczając 
chyba kolejną granicę. Ekspresja postaci, 
mimika, głosy aktorów doskonale zgra-
ne i dopracowane tworzą razem świetną 
całość. I skłamałbym, gdybym napisał, że 
dobrze się z „The Last of Us” bawiłem. 
Wcale nie. Gra jest ciężka, smutna i przy-
gnębiająca. I dobrze. Kto powiedział, że 
gry są tylko do rozrywki i zabawy?

„The Last of Us” . Gra dostępna na platfor-
mach: PS3. PEGI: 18. Producent: Naughty 
Dog, wydawca: Sony Computer Enterta-
inment, dystrybutor w Polsce: Sony Com-
puter Entertainment Polska.

Adam Szymczyk jest dziennikarzem, 
studiował socjologię i nowe media. 
Blogował  
o grach wideo dla „Polityki”, 
współpracował z „Przekrojem”, tworząc 
wywiady  
i pisząc do działu kultury. Prowadzi 
bloga o grach Napixelowany.com.  
Twitter: @SzymczykAdam.

Swiat 
PO KOńCu 
ŚWiAtA
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Adam Ostolski: Minął już ponad rok, od-
kąd w Nantes stanął pomnik obalenia 
niewolnictwa, który zaprojektował pan 
wspólnie z architektem Julianem Bonde-
rem. Odsłonięto go 25 marca 2012 r., po kil-
kunastu latach przygotowań. Czy po tym 
roku można coś powiedzieć o tym, jak ten 
pomnik wpisuje się w przestrzeń miasta?

Krzysztof Wodiczko: Przede wszystkim 
rzuca się w oczy, że na pomniku nie ma 
nawet najmniejszego zadraśnięcia, żadne-
go graffiti, nic nie zostało uszkodzone...

AO: A spodziewał się pan, że ktoś go bę-
dzie chciał „sprofanować”?

KW: Jakiś czas temu w Nantes stanęła rzeź-
ba wykonana wysiłkiem stowarzyszenia 
Mémoire de l’Outre-mer, czyli tych, którzy 
są potomkami ofiar handlu niewolnikami. 
To stowarzyszenie wybrało artystkę, która 
pochodziła z Karaibów. Zrobiła rzeźbę dość 
niedużą, trochę większą niż skala człowieka. 
To była postać, która trzymała ręce podniesio-
ne do góry i wszystko było tak, jak się moż-
na było spodziewać – że tam będą łańcuchy, 
i te łańcuchy będą zerwane. Postać przedsta-
wiona ekspresyjnie, obraz ciała zniszczone-
go przez doświadczenie niewolnicze. Rzeź-
bę odsłonięto z dużą pompą, ale już kilka dni 
później została zniszczona, w pewnym sensie 
zlinczowana. Toteż fakt, że tym razem nie ma 
żadnego śladu akcji przeciwko pomnikowi 
czy też lekceważenia go, to jest wielki postęp 
w kontekście historii Nantes.

AO: Dziś to już tak nie drażni?

KW: Ten pomnik zajmuje sporą część mia-
sta, to nie jest mała rzeźba. To jest prze-
strzeń publiczna, jej większa część jest cały 
czas otwarta. Ludzie przejeżdżają rowera-
mi, biegają, ćwiczą, spacerują, wychodzą z 
psami... Czyli można się było spodziewać, 
że taki pomnik będzie w większym stop-
niu narażony na wandalizm.

AO: Opiszmy więc, jak ten pomnik wygląda...

KW: Część naziemna to jest długi odcinek 

wzdłuż Loary, ok. 350 metrów nadbrzeża, 
jej powierzchnia to 7000 metrów kw. Z ko-
lei część podziemna to 1500 metrów kw., jest 
to pasaż długości 140 metrów i ta część pod-
ziemna jest tuż obok wody. Nie tylko obni-
żamy się, ale również mamy jak najbliższy 
kontakt z rzeką. Ta część podziemna jest nie-
prawdopodobnym przedsięwzięciem inży-
nieryjnym, bo żeby ludzi zbliżyć do rzeki pod 
ziemią, to trzeba ich chronić przed tą rzeką, 
która jest dość dzika. Są przypływy i odpły-
wy Atlantyku, który napiera na rzekę, różni-
ca sięga kilku metrów. To jest bardzo dużo, w 
zależności od tego, w którym momencie się 
tam przyjdzie, jest za każdym razem inaczej. 
Zmienia się dźwięk, światło... Wyczuwa się 
obecność Atlantyku, to jest bardzo ważne, bo 
Atlantyk pamięta ten cały handel. Ponieważ 
rzeka ma takie różnice w lustrze wody, oczy-
wiście trzeba ochronić pasaż szklaną ścianą 
i betonem, aby ludzie mogli być blisko rzeki 
niezależnie od poziomu wody.

AO: Nie wystarczyło postawić pomnika na 
powierzchni?

KW: Zależało nam na tym, żeby to było pod 
ziemią, dlatego że to jest najbliższy kontakt 
z terenem handlu niewolnikami. To był han-
del transatlantycki. To nadbrzeże jest ważne, 
bo to tu odpływały i przypływały statki nie-
wolnicze. Dokładnie w tym rejonie.

Tuż obok pomnika jest most dla pieszych, no-
szący imię Victora Schœlchera, ministra w re-
wolucyjnym rządzie, który w kwietniu 1848 r. 
obalił niewolnictwo. Specjalnie rozszerzyliśmy 
ten pomnik, tak żeby objąć ten most. Naprze-
ciwko jest Pałac Sprawiedliwości, który można 
oglądać z całego pomnika, także z tej podziem-
nej części. Na końcu pasażu jest tzw. „luneta”, 
czyli specjalny otwór w ścianie, przez który wi-
dać fragment pejzażu miasta po drugiej stronie 
rzeki, i on jest tak wykadrowany, żeby było wi-
dać Pałac Sprawiedliwości.

AO: A jak wygląda część naziemna?

KW: W ziarnistą nawierzchnię wtopione 
są szklane płyty, takie bloki, każdy ma we-
wnątrz nazwę okrętu niewolniczego, któ-
ry wypłynął z Nantes oraz datę wyprawy. 
To szkło jest zrobione tak, żeby nie odbi-
jało światła, tekst jest wewnątrz pomię-
dzy szklanymi płytami. Jest ich 2 tysiące, 
a w nich te nazwy statków, czy też raczej 
okrętów – bo to były okręty wojenne, wy-
posażone w działa, budowane w Nantes 
specjalnie do handlu niewolnikami. Mia-
ły specjalny kształt, były pękate, żeby się 
pomieściło więcej niewolników, ułożonych 
jak sardynki... To trzeba zobaczyć.

AO: I pomnik pozwala to zobaczyć?

KW: W niewielkim stopniu. W głównej czę-
ści pomnika są tylko płyty z tekstami. Obok 

jest osobna część informacyjna – są tam mapy, 
obrazujące „handel trójkątny”, dane liczbo-
we, schematyczne obrazki, informacje o nie-
wolnictwie dzisiaj. Więcej obrazów jest na 
zamku książąt Bretanii, który jest nieco dalej, 
tam jest muzeum historii miasta, gdzie duża 
część jest poświęcona niewolnictwu. Zamek 
i muzeum są połączone z pomnikiem, bo są 
częścią tego samego szlaku. Ale w samym po-
mniku są przede wszystkim nazwy okrętów 
i daty. Według pierwszego planu miała tam 
być też liczba ludzi transportowanych przez 
każdy z okrętów i liczba osób, które zginęły w 
czasie tej przeprawy. Ale miasto nie zgodziło 
się, żeby umieszczać aż tyle informacji.

AO: Dlaczego właśnie w Nantes postawio-
no ten pomnik?

KW: Między XVII a XIX w. we Francji zor-
ganizowano ponad 4220 wypraw niewol-
niczych, z tego ponad 1800 wyruszyło z 
Nantes. To była niemal połowa wszystkich 
francuskich wypraw niewolniczych.

AO: Ile tak naprawdę wiemy o tych wy-
prawach?

KW: Na samym początku pracy nad pomni-
kiem dokładnie przebadałem archiwa handlu 
niewolnikami w Nantes. Te archiwa miejskie 
są nieprawdopodobne. Jeśli chodzi o samych 
niewolników – ich nazwiska, rodowód, histo-
rię – to jest oczywiście nie do odgrzebania, im 
to wszystko odbierano. Mieli nazwy statków 
wypalone na ciele, to nie byli ludzie, to był to-
war. Ale ponieważ to był towar, więc ich ilość, 
płeć, wiek – to było dokładnie rejestrowane. 
Żeby taki okręt mógł wypłynąć, cała inwesty-
cja musiała być zapisana w księgach w celach 
ubezpieczeniowych, bo to było wielkie ryzy-
ko, wiele wypraw nie wracało.

AO: A jak taka wyprawa wyglądała?

KW: Najpierw budowano okręt w stocz-
ni. Okręty były tu projektowane, konstru-
owane, wyposażone w działa. Były też 
manufaktury, które robiły różne rzeczy na 
wymianę pod gusta lokalnych królów w 
Afryce czy muzułmańskich handlarzy nie-
wolnikami, żeby wymienić te towary na 
niewolników. To były najczęściej tkaniny w 
specjalne wzory. Ale też broń, kupowana w 
Holandii i Portugalii, alkohol oraz wszyst-
ko, co potrzebne do samej wyprawy.

AO: Z Nantes okręt płynął do Afryki, gdzie 
wymieniał te dobra na niewolników.

KW: Tak, z tym że wybrzeże afrykańskie 
było duże, ale niewolnicy z czasem się wy-
czerpywali. W XIX w. trzeba już było kupo-
wać od handlarzy muzułmańskich, niewol-
nicy byli pędzeni w kajdanach z wnętrza 
kontynentu. Trzeba pamiętać, że po abolicji 
handel był kontynuowany nielegalnie, wa-

runki były znacznie gorsze, bo jeśli handla-
rze widzieli okręt brytyjski, to wyrzucali nie-
wolników za burtę.

AO: W końcu okręty dopływały z ładun-
kiem do celu.

KW: Okręty kierowały się do francuskiej ko-
lonii Saint-Domingue, gdzie niewolnicy byli 
natychmiast włączani w ekonomię plantacji. 
To była najbogatsza z kolonii francuskich, a 
w istocie kolonia miasta Nantes. Wszystko, 
co tam było, było własnością wielkich han-
dlarzy, którzy mieszkali w specjalnej części 
miasta, która była wtedy wyspą. To widać 
z pomnika: po drugiej stronie ulicy Quai de 
la Fosse są budynki domów właścicieli okrę-
tów niewolniczych. Czyli mamy bardzo wy-
raźną geografię miasta, które właściwie całe 
jest pomnikiem handlu niewolnikami i dlate-
go ten pomnik jest częścią większego przed-
sięwzięcia kommemoratywnego. Pomnik, 
Quai de la Fosse, muzeum historyczne Nan-
tes na zamku książąt Bretanii, budynek Ma-
ison de la Mer, który był kapitanatem portu...

AO: Z Saint-Domingue okręt wracał do 
Nantes. Z cukrem, kawą...

KW: ...melasą i oczywiście czekoladą. Te 
towary miały wartość pięciokrotnie wyż-
szą niż towary, za które nabywano niewol-
ników. Musimy pamiętać, że cukier z bu-
raków zaczęto robić dopiero w XIX w. Cała 
francuska kultura kawiarni, picia czekola-
dy, sytuacje kultury miejskiej – to powstało 
na bazie niewolnictwa. Podobnie jak typo-
we paryskie krzesła z bambusów.

AO: Cała cywilizacja.

KW: Cała cywilizacja. Francuska, wcze-
śniej również brytyjska. My to dziś traktu-
jemy jako rzecz normalną, my w tej chwili 
siedzimy w kawiarni Wedla i pijemy cze-
koladę, a trzeba pamiętać, że pierwsza cze-
kolada pojawiła się w tamtym kontekście.

AO: A czy w Nantes była jakaś pamięć o 
handlu niewolnikami?

KW: Oczywiście, bo całe bogactwo Nan-
tes było z handlu niewolnikami, w XVIII, 
XIX w... Ale nie było ani jednego abolicjoni-
sty w historii Nantes. Nie było abolicjonisty, 
ale nie było też niewolników. To jest bardzo 
ważne: miasto ekonomicznie kwitło, ale jeśli 
chodzi o świadomość tego, co się naprawdę 
działo w koloniach, to nikt tej świadomości 
nie chciał mieć. Odległość niewolnictwa od 
jego efektów dodatkowo nakłada obowiązek 
również na muzeum historii Nantes.

AO: Z jakimi emocjami pracuje ten po-
mnik? Wzbudza poczucie winy?

KW: W przemówieniach przy okazji 
otwarcia pomnika było jasne, że im chodzi 
nie o to, żeby wzbudzić poczucie winy, ale 
żeby uświadomić sobie i zrobić coś, żeby to 
się nie powtórzyło.

AO: Jak nie poczucie winy, to co? Czy po-
mnik koncentruje się na pokazaniu traumy 
doświadczenia niewolnictwa z punktu wi-
dzenia jego ofiar czy raczej na momencie 
emancypacyjnym?

KW: Jest skupiony na momencie emancypa-
cyjnym. Ważnym elementem pomnika, je-
dyną częścią symboliczną jest przecięcie po-
mnika przez szklane płyty, które nie odbijają 
światła, ale pozwalają światłu przejść do pod-
ziemi. I w tej części podziemnej są teksty, któ-

Niewolnictwo 
i praca pomnika
O tym, jak Francja mierzy się z przeszłością, której nie chce pamiętać, 
opowiada Krzysztof Wodiczko w rozmowie z Adamem Ostolskim
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Ważną częścią współczesnej kultury jest pra-
ca nad pamięcią – wsłuchiwanie się w relacje 
wielu stron, ponowne przeżywanie minio-
nych wydarzeń nie (tylko) z perspektywy lotu 
ptaka, ale (także) indywidualnych, ludzkich 
losów. Taką, na swój sposób intymną pracę 
nad historią współczesnej Ukrainy – skupiając 
się na jej wschodniej części – wykonał rysow-
nik Igort, którego „Dzienniki ukraińskie” sta-
nowią pierwszą część trylogii o losach zwy-
kłych ludzi w czasach Związku Radzieckiego.

Praca nad pamięcią
Na pierwszy rzut oka opowieść Igorta wyda-
je się nieco chaotyczna i rozdygotana niczym 
kreska, którą stosuje. Postacie, które odpytuje 
z ich losów, również przeskakują z miejsca na 
miejsce, z jednego okresu życia na inny. Wy-
daje się to jednak mówić wiele na temat tego, 
jak pamiętamy i jak to, co pamiętamy, rzutuje 
na nasz obraz rzeczywistości. Mamy tu Wielki 
Głód, czasy II wojny światowej, sowiecką nę-
dzę i późniejszą stabilizację, która dla jednego 
z bohaterów (ale też wielu ludzi na Ukrainie 
i nie tylko) staje się źródłem nostalgicznej tę-
sknoty. Na tym tle rzeczywistość dnia dzisiej-
szego – od skomplikowanych tras marszrutek 
po mafijne porachunki na strzelnicy – staje się 
trudna do ogarnięcia, pełna niedopowiedzeń, 
porażająca skomplikowaniem. Momentami 
podczas lektury sami nie wiemy, czy opowie-
ści o zmutowanych rybach czy o dziewczy-
nie, która po ulewie w pewnym miasteczku 
z elektrownią jądrową na drugi dzień straci-
ła wszystkie włosy na głowie to karmiąca się 
postsowiecką nieprzejrzystością życia fanta-
zja – czy może skrywana przed nami przez 
władze prawda.

Igort dokumentuje, nie koloryzuje – nie 
zwalnia opowiadających płci obojga z odpo-
wiedzialności za ich opowieści. A te – mo-
mentami – potrafią zamrozić krew w żyłach. 
Ich bohaterki i bohaterowie mieli szczęście – 
ci z nich, którzy urodzili się przed Wielkim 
Głodem – Hołodomorem, przeżyli, w prze-
ciwieństwie do nawet 10 milionów osób, któ-

rym się nie udało. Jedna z bohaterek, żyjąca 
w wielodzietnej rodzinie, pamięta jedzenie 
chleba z siana, zimowe poszukiwania ko-
rzonków w śniegu i zamrożonej ziemi oraz 
ostrzeżenia własnej babci przed czającymi 
się w okolicy kanibalami.

Inna miała nieco więcej szczęścia – jej rodzi-
nę przy życiu utrzymała głęboko schowana 
przed sowieckimi funkcjonariuszami kuku-
rydza oraz krowa Grunia, której mleko sprze-
dawali. Relacja stojącej w obliczu śmierci gło-
dowej rodziny ze zwierzęciem jest jednym z 
ciekawszych wątków pobocznych, niezwykle 
poruszająca i stojąca w poprzek czarno-białe-
go obrazu człowieka wywyższającego się nad 
światem zwierząt. Historia wspólnego, ludz-
ko-zwierzęcego dążenia do zachowania życia 
robi niesłychanie mocne wrażenie.

Obiektywizm i empatia
Rysownik daje w swojej pracy przestrzeń za-
równo na oddolne wspomnienia, jak i wiąza-
nie ich ze spojrzeniem z góry. Wyraźnie, za 
pośrednictwem innej formy graficznej, od-
dziela jedną perspektywę od drugiej, starając 
się zachować między nimi równowagę i dać 
czytelniczkom i czytelnikom nie znającym 
historii Ukrainy niezbędny kontekst. Przy-
pomina, jak stalinowski projekt wysiedleń 
wymierzony był zarówno przeciwko jakim-
kolwiek tendencjom utrzymywania odrębnej 
tożsamości narodowej, jak i prywatnej wła-
sności ziemi.

Symbolem tej walki miała być rozprawa z ku-
łakami – bogatymi właścicielami ziemskimi, 
wysiedlanymi i wywłaszczanymi. Ich liczba 
spaść miała z 5,6 milionów w roku 1928 do 
164 tysięcy 6 lat później. Zważywszy na to, 
że nie mieli oni prawa wstępu do kołchozów 
„wyparowanie” tej liczby de facto oznacza-
ło zsyłkę lub śmierć z głodu. Świadomość, że 
nie tak znowu daleko od dzisiejszej granicy 
Polski jeszcze 80 lat temu ludzie odkopywali 
zmarłych lub mordowali żywych, by poży-
wić się ich ciałami, niewątpliwie skłania do 
refleksji.

Nie da się ukryć, że ani „spojrzenie z góry”, 
ani też zebranie nawet dużej ilości wspo-

mnień i świadectw nie da nam pełnego obra-
zu jakiegokolwiek wydarzenia historyczne-
go. Zawodzi pamięć, czasem mimo upływu 
lat pewne tematy pozostają tabu. Mało praw-
dopodobne, by ktoś przyznał się do bycia 
kanibalem czy na przykład pacyfikatorem 
polskiej wioski na Wołyniu. Reinterpretu-
jąc wydarzenia historyczne – przypominając 
chociażby o kolonialnym charakterze pol-
skiej ekspansji na wschód, co w „Fantomo-
wym ciele króla” czyni Jan Sowa – możemy 
wprowadzić nieco odcieni szarości do kon-
tekstu tragicznych wydarzeń, których kul-
minacją była śmierć tysięcy ludzi.

Nawet jednak takie zrozumienie, jeśli pozo-
stanie wyłącznie na poziomie „z lotu pta-
ka”, nie będzie warte wiele, jeśli nie będzie-
my potrafili empatycznie poczuć, czym było 
uwikłanie w tak tragiczne, historyczne splo-
ty. Lektura „Dzienników ukraińskich”, tak 
jak na przykład obejrzenie zrealizowanego 
przez Fundację Feminoteka filmu „Powsta-
nie w bluzce w kwiatki” może przyczynić się 
do tego lepiej, niż przejście się nibykanałem 
w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Igort, Dzienniki ukraińskie. Wspomnie-
nia z czasów ZSRR, Timof Comics, War-
szawa 2012, 176 s., 79 zł

re są fragmentami dokumentów, wypowie-
dziami abolicjonistów, także kilka tekstów 
zwolenników niewolnictwa. To głównie tek-
sty prawne, poetyckie, polityczne, wypowie-
dzi różnych wielkich ludzi, a także fragmenty 
pism niewolników czy wypowiedzi niewol-
ników, którzy również sami się wyzwalali. 
Niektóre z tych tekstów są bardzo wymow-
ne. Pomysł, że niewolnictwo ma być obalo-
ne, był dla wielu ludzi kretyński. Przecież to 
było naturalne. Jak miałaby wtedy działać 
ekonomia? Co z szacunkiem dla własności 
prywatnej? Czy można podważać autorytet 
Biblii? To zawsze była mniejszość, garstka lu-
dzi, którzy chcieli przekonać społeczeństwa i 
parlamenty, żeby obalić niewolnictwo. Trze-
ba pamiętać, że pierwsi abolicjoniści działali 
w koloniach brytyjskich. To byli kwakrzy w 
Pensylwanii, w XVII w. Żeby coś osiągnąć, 
potrzeba było 200 lat ciężkiej pracy.

AO: Na ile zrealizowany pomnik odzwier-
ciedla pana pierwotną koncepcję? Czy jest 
coś, czego nie udało się zrealizować?

KW: Kiedy wygrałem konkurs na ten po-
mnik, zaproponowałem, żeby część fundu-
szy na realizację pochodziła ze specjalnego 
podatku na cukier i kawę, obowiązującego 
w mieście lub w regionie Nantes. Chodziło 
mi o to, żeby jakoś opowiedzieć o rzeczywi-
stej roli tych produktów w historii i ekonomii. 
Jurorom ten pomysł bardzo się podobał, po-
nieważ był nie do zrealizowania. We Francji 
mogą być tylko podatki ogólnopaństwowe.

Przede wszystkim centralną częścią pomni-
ka miało być zaangażowanie wspomniane-
go Maison de la Mer, czyli kapitanatu, jako 
miejsca, które miało pokazywać współczesne 
procesy obalania niewolnictwa. Przecież nie-
wolnictwo w Afryce istnieje w dalszym ciągu, 
utrzymała się kultura niewolnicza wewnątrz 
poszczególnych różnych wiosek. Nie można 
też wykluczyć, że w samym Nantes, wzdłuż 
Quai de la Fosse w niektórych domach są 
współcześni niewolnicy, np. ofiary handlu 
kobietami czy dziećmi. To jest dzielnica porto-
wa, z własną podkulturą, która jest na krawę-
dzi prawa. W tym budynku można by więc 
było pokazać ludzi zajmujących się wyzwa-
laniem niewolników, a także ludzi wyzwo-
lonych, z którymi można by porozmawiać... 
Byłby kontakt z organizacjami, które się tym 
zajmują, może nawet budynek byłby siedzibą 
tych organizacji. To niestety nie zostało zre-
alizowane. Wszystkie elementy, które wyma-
gałyby stałego zaangażowania ludzi, etatów, 
ciągłej pracy... Po odsłonięciu miałem poczu-
cie, że ten pomnik to będzie taka skamielina 
jak klasyczne pomniki, tyle że ma inną formę i 
jest częścią przestrzeni publicznej. To jest taki 
instrument, na którym jeszcze można zagrać, 
organizując wydarzenia, konferencje...

AO: ...wspominał pan o wycieczkach 
szkolnych...

KW: ...można tę sprawę nagłaśniać. Ale 
wiele z tego, co ja chciałem zrobić, nie zosta-
ło zrobione. Ten pomnik nie jest instytucją, 

która pracuje, może być użyty do pracy, ale 
nie musi. Jak nie jest używany, to mam na-
dzieję, że to będzie widać i będzie głupio.

AO: Cechą rozpoznawalną pana działalno-
ści artystycznej są interwencje na istniejących 
pomnikach, pomnikoterapia. To jest chyba 
pierwszy pomnik, jaki pan zaprojektował?

KW: Tak, jeśli chodzi o rzecz stałą. Miałem 
nadzieję, że pomnik będzie miał tę część 
działającą, skupioną na współczesnym han-
dlu ludźmi. To by bardziej odpowiadało 
stylowi mojej pracy. Bo ja nie mam nic prze-
ciwko stałym pracom, które są stałe, pod wa-
runkiem, że się zmieniają.

AO: Pomnik obalenia niewolnictwa to praca, 
która się nie zmienia?

KW: Po roku zaczynam się dopiero uczyć, 
czym jest ten pomnik, dlatego że on jest 
współtworzony przez ludzi, którzy go uży-
wają. Okazało się, że niezależnie od wszelkich 
kompromisów i uproszczeń, które mnie bolą, 
to, co jest, jest używane w sposób znaczący. 
Miasto i ludzie uczą mnie uznać wartość tego 
pomnika. Zasadnicze znaczenie ma sama 
skala tego pomnika, ilość czasu, która jest po-
trzebna, żeby go odwiedzić. Pomnik wymaga 
od ludzi czasu, który jest najcenniejszą rzeczą 
w życiu, i oni ten czas dają. Chodzą w jedną i 
drugą stronę, czytają teksty dwa razy, wracają 
do pomnika, i przychodzą z dziećmi i z rodzi-
nami. Są te szkolne wycieczki i turyści, i oni 
się mieszają, rozmawiają między sobą.

Przygotowanie pomnika to było kilkanaście 
lat pracy, której towarzyszyły czasem bardzo 
ostre dyskusje. Ten czas został przez miasto 
dobrze wykorzystany. Dzięki tym wszyst-
kim kłótniom pomnik stał się naprawdę czę-
ścią miasta. Dlatego ludzie nie boją się go, nie 
odrzucają, mogą go używać. I są dumni...

AO: A są dumni?

KW: ...są dumni, że w końcu to zrobili. Jest to 
największy pomnik na ten temat na świecie. 
I ten pomnik powstał z pieniędzy miasta, bo 
rząd francuski nie dał na to ani centyma, to 
jest wszystko z budżetu miasta. Miasto mu-
siało kupić od rządu teren pod pomnik, po-
nieważ rzeki i nadbrzeża należą do rządu, a 
nie miasta. Czyli rząd nawet nie podarował 
terenu...

AO: Czyli jednak stworzył pan stałą pracę, 
która się zmienia.

KW: Po roku ten pomnik jest lepszy, niż był w 
dniu otwarcia. I to dzięki temu, jak miasto go 
używa. Praca artystyczna łączy się tu ze sztuką 
polityki – bo to politycy odważyli się zarezer-
wować na pomnik obalenia niewolnictwa taki 
teren, duży i położony w ważnym miejscu. I z 
pracą wszystkich ludzi, którzy go używają.

Wersja skrócona. Cała rozmowa: www.zielone-
wiadomosci.pl 

fot.: Krzysztof Wodiczko i Jean-Marc Ayrault 
podczas odsłonięcia pomnika obalenia niewol-
nictwa w Nantes/ fot.: wikimedia.org

Kartki 
z przeszłości
Ukrainy
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Kasia Nawratek

Jak opowiedzieć o wojnie z ter-
roryzmem, polityce w stanie 
wojny, torturach, równości płci, 
roli religii i granicach człowie-
czeństwa? 

Najlepiej przy pomocy statków 
kosmicznych, robotów, robotów, 
które wyglądają jak piękne kobie-
ty i pięknych kobiet, które strze-
lają do robotów. Mowa oczywi-
ście o serialu „Battlestar Galactica” 
stworzonym przez Glena A. Lar-
sona. Serial, zrealizowany w latach 
2004–2009, doczekał się również 
dwóch kilkunastoodcinkowych 
prequeli („Caprica” i „Blood and 
Chrome”). Poprzedził go zaś trzy-
godzinny miniserial z 2003 r. stwo-
rzony przez Ronalda D. Moore’a i 
Davida Eicka.

Historia opowiedziana w „Bat-
tlestar Galactica” zaczyna się w 
dawno temu w odległej galakty-

ce. Ludzkość zamieszkująca 12 
planet-kolonii zostaje zaatakowa-
na przez Cylonów – roboty, któ-
re zbuntowały się przeciw swo-
im twórcom. Tytułowa „Battlestar 
Galactica” to ostatni statek bojo-
wy, który przetrwał atak Cylonów 
i wraz z przypadkową flotą in-
nych jednostek ucieka przed zły-
mi robotami, jednocześnie szuka-
jąc legendarnej kolebki ludzkości 
– Ziemi.

Opowieść nie bazuje na przewi-
dywalnym podziale na roboty, 
desperacko próbujące zrozumieć i 
posiąść jakąś ulotną i niedostępną 
im ludzka cząstkę, i ludzi o mięk-
kich ciałach, a wielkich sercach. 
Od kiedy Cyloni zbudowali sobie 
ludzkie ciała i odczuwają emo-
cje, podział na to, co ludzkie i co 
„sztuczne” staje się coraz bardziej 
płynny. A co jeśli Cyloni wygląda-
ją jak ludzie, czują jak ludzie; a co 
jeśli... Cyloni są wśród nas? Pyta-
nie o istotę człowieczeństwa to jed-
na z najbardziej fundamentalnych 

kwestii rozważanych w serialu.

Na pewno wyróżnikiem ludzko-
ści nie jest wiara, gdyż Cyloni są 
głęboko religijni. Wierzą w jed-
nego boga i jego boski plan, któ-
rego wszyscy – i ludzie, i Cyloni 
– są częścią. Tymczasem wierzą-
cy w cały panteon bogów ludzie 
walczą o przetrwanie, a metody, 
po jakie sięgają w tej walce, często 
dowodzą, że niezbędność istnie-
nia ludzkości jest mocno dyskusyj-
na. A jednak ludzkość potrzebuje 
mitu, bo tylko mit, dający nadzieję, 
jest w stanie uchronić 50 000 ludzi, 
zamkniętych w statkach kosmicz-
nych i żyjących w ciągłym strachu 
przed tropiącymi ich Cylonami, 
od masowego szaleństwa i chaosu.

„Battlestar Galactica” pod komen-
dą komandora Williama Adamy 
dysponuje flotą myśliwców, z asem 
przestworzy o znaku wywoław-
czym Starbuck. W starszej wersji 
serialu z 1978 r. w Starbucka wcielił 
się znany z „Drużyny A” Dirk Be-
nedict, w wersji z 2003 r. Starbuck 

ma okrągłe policzki aktorki Katee 
Sackhoff. Ta zmiana tak mocno zi-
rytowała Benedicta, że napisał na 
swoim blogu, że tak, jak nie może 
być Hamletty, tak też nie może być 
Stardoe (Starbuck – „gwiezdny ko-
zioł”, Stardoe – „gwiezdna łania”). 
Jednak po początkowym oporze 
(Katee Sackhoff została wygwiz-
dana w czasie Comic Con w San 
Diego w 2004 r.), Starbuck zosta-
ła w końcu zaakceptowana przez 
fanów, stając się jedną z najważ-
niejszych i najpełniejszych postaci 
serii. Według Benedicta „wykastro-
wanie” Starbuck (wpis nosi uroczy 
tytuł „Utracone w kastracji”) cał-
kowicie pozbawiło tę postać wia-
rygodności, a cygaro w jej ustach 
ma zupełnie inny posmak, niż 
w ustach Starbucka-mężczyzny. 
Prawdopodobnie ma to związek z 
tym, kto jakie cygara lubi, ale to już 
problem Benedicta, bo na pewno 
nie Starbuck.

To do niej należą jedne z najtrud-
niejszych scen serialu. Aby wy-
dobyć informacje o ładunkach 
atomowych rzekomo zainstalo-
wanych na pokładzie „Battlestar 
Galactica”, Starbuck torturuje Cy-
lona Leobena, stosując waterboar-
ding, czyli podtapianie. Dzieje się 
to za zgodą prezydent Laury Ro-
slin, która jednak przerywa prze-
słuchanie, zdegustowana przemo-
cą. Sama jednak skazuje Leobena 
na śmierć. Ten odcinek ogląda się 
z mieszanymi uczuciami – i Star-
buck, i Roslin mają swoje powody, 
ale żadna z nich nie wychodzi z tej 
moralnej próby zwycięsko. To jed-
na z najmocniejszych stron serialu. 

Nawet gdy postacie podejmują złe 
decyzje, zawsze rozumiemy dla-
czego, i chociaż wybaczamy im ich 
słabości, nigdy nasze – widzów – 
przebaczenie nie wystarcza, by bo-
haterowie nie musieli mierzyć się 
z konsekwencjami swoich decyzji. 
W ich portretach jest subtelność i 
głębia, dbałość o ciągłość historii, 
w której nie ma zwycięstwa bez 
kosztów, a każda porażka jeśli nie 
zabija, to zostawia trwałe ślady.

Tuż przed finałowym odcinkiem 
serii w marcu 2009 r. w siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w Nowym Jorku odbył się 
panel dyskusyjny poświęcony 
„Battlestar Galactica”. Rozmawia-
no o prawach człowieka, terrory-
zmie, dialogu pomiędzy cywiliza-
cjami i religiami, a także sytuacji 
dzieci w czasie konfliktów zbroj-
nych. Oglądanie zapisu panelu to 
ciekawe doświadczenie. W pew-
nym momencie Edward James Ol-
mos, serialowy komandor Adama, 
swoim szorstkim, głębokim gło-
sem mówi, że nie ma ras, jest tylko 
jedna – ludzka. Na jeden magicz-
ny moment zaciera się granica po-
między serialem a rzeczywistością 
i na jedną krótką chwilę bardzo 
chce się wierzyć, że jakiś koman-
dor Adama poprowadzi nas na 
bezpieczną Ziemię.

Kasia Nawratek jest pisarką i 
architektką, pochodzi z Kato-
wic, mieszka w Wielkiej Bry-
tanii. W „Zielonych Wiadomo-
ściach” drukowaliśmy fragment 
jej książki dla dzieci „Czerwone 
piórko”.

RAJU 
NIE MA
Łukasz Jasina

Po „Elizjum” spodziewano się 
stanowczo zbyt wiele. Bo to i bu-
dżet filmu do małych nie nale-
żał, wystąpić w nim miała sama 
Jodie Foster (a dwukrotna lau-
reatka Oscara zbyt często się na 
ekranie nie pojawia) i z każdym 
rokiem popularniejszy Matt Da-
mon, Nadzieje rozbudzał także 
reżyser. W wielu kręgach jego po-
przedni film „Dystrykt 9” uzna-
wany jest wręcz za kultowy. Mało 
komu udało się połączyć z pozoru 
sprzeczne ze sobą opowieści: o ze-
tknięciu się Ziemian z przybysza-
mi z innej planety oraz dyskur-
sem o nierównościach, będących 
wynikiem naszych wewnętrz-
nych, ziemskich problemów.

Daleko od ideału
Tym razem akcja filmu rozgry-
wa się w przyszłości. Jest w niej 
coś z kasandrycznych wizji tych, 
którzy przepowiadają katastrofę 
naszej planety, wyginięcie zwie-
rząt (straszliwa scena, gdy w 
prowadzonym przez zakonnice 
sierocińcu dziecięca wersja głów-
nej bohaterki pokazuje dziecięcej 
wersji głównego bohatera – nie-
gdysiejsze zwierzęta), wyczerpa-
nie się zasobów energetycznych 
i zepchnięcie mieszkańców Ziemi 
w otchłań bezdennego braku kon-
sumpcji i lęków.

Z drugiej strony jednak pokaza-
ny przez reżysera świat jest dziw-
nie bliski naszemu. Południowa 
Kalifornia z filmu (czyli teoretycz-
nie istniejąca za kilkadziesiąt lat) 

nie różni się zbytnio od biednych 
miast z sąsiedniego (a to przecież 
i teraz bardzo blisko) meksykań-
skiego Pogranicza. Starczy zajrzeć 
do „Ameksyki” Eda Vulliamy’ego. 
Biedna i mówiąca po hiszpańsku 
ludność pracuje w fabrykach za-
rządzanych przez białych, anglosa-
skich przedsiębiorców, którzy nie 
patrzą się im w oczy i traktują ich 
wyłącznie jak „armatnie mięso”. W 
systemie społecznym utrzymywa-
ne są pozory praworządności, ale 
obywatele i tak nie mają żadnych 
możliwości wyboru. Co by jednak 
nie mówić i nie pisać, ich życie da-
lekie jest od tego, co spora część 
obecnych mieszkańców naszego 
globu by za piekło uznała – istnie-
je jakaś forma bezpłatnej służby 
zdrowia (kiepska owszem, ale czyż 
połowa Ziemian ma dostęp do lep-
szej?), nie ma klęski głodu, a dzieci 
oglądają w telewizji kreskówki. Ist-
nieją nawet wyższe uczelnie, pro-
wadzone przez wspaniałe zakonni-
ce kościelne sierocińce i minimalne 
możliwości społecznego awansu.

Mieszkańcy przyszłego Los Ange-
les jeszcze w jednym przypomina-
ją obecnych obywateli Monterrey 
czy Tijuany. Im też marzy się prze-
niesienie do lepszego świata. Nie 
jest on jednak oddzielony od nich 
(tak jak obecnie) rzeką czy też za-
siekami pod wysokim napięciem. 
Tym razem bogate elity wyniosły 
się dalej od przedmieść, strzeżo-
nych osiedli czy wysokich aparta-
mentowców – bo aż w przestrzeń 
kosmiczną. Relacja pomiędzy bo-
gatym „Elizjum” a światem pozo-
stawionym na „dole” w dalszym 
ciągu opiera się na klasycznych 
współzależnościach. „Dół” ma-
rzy o przesunięciu się do „góry”. 
„Góra” nie chce się dzielić swoimi 
dobrami konsumpcyjnymi i posu-
nie się do najostrzejszych środków 
obronnych. Jednocześnie dobro-
byt „góry” nie jest możliwy bez 
wyzysku gospodarczego „dołu”.

Samo Elizjum przypomina nieco 
szczęśliwość z dawnych powieści 
H.G. Wellsa pomieszaną z ideali-

stycznym obrazem USA, jaki musi 
funkcjonować w umyśle kogoś, 
kto do USA niczym do raju dąży. 
Brak chorób i nowoczesna techni-
ka, która eliminuje problemy, rów-
no wystrzyżone trawniki, baseny 
i grillowanie. Raj ten jest jednak 
okupiony pieniędzmi, wyzyskiem 
i mordem. Zresztą czym się różni 
od innych rajów, które się już po-
jawiały – Imperium Rzymskiego, 
metropolii kolonialnych czy tro-
chę naszej Unii Europejskiej?

Elizjum dręczą jednak problemy 
dodatkowe. Gdy możemy nie sku-
piać się na walce o byt, musimy ja-
koś rozładować dręczące nas napię-
cie. Sekretarz Obrony grana przez 
Jodie Foster musi jakoś pozbawić 
władzy słabego prezydenta.

Ważnym czynnikiem zmiany, jest 
to, że przestępczość zorganizo-
wana odgrywa w nim rolę skraj-
nie pozytywną (częściowo jak w 
„Ojcu Chrzestnym” Coppoli, ale 
tu realizatorzy poszli nieco da-
lej). Demoniczny przywódca mafii 
sprawuje swoistą kontrolę nad spo-
łeczeństwem i, choć wykorzystuje 
ludzi, to robi to w bardziej etyczny 
sposób niż przedstawiciele „góry”. 
To również mafia przechwytuje w 
ostatecznym rozrachunku władzę 
na Elizjum i wykorzystuje ją dla 
wspólnego dobra.

Okrutna bajka
„Elizjum” mimo całej masterii re-
alizacyjnej (której nie przesłaniają 
nawet dłużyzny), a także dosko-
nałych ról głównych (w których 
wystąpili aktorzy amerykańscy) i 
drugoplanowych (w których prze-
wija się bogaty zestaw aktorów 
latynoamerykańskich i południo-
woafrykańskich) – nie jest jednak 
arcydziełem. Jego ogromną zale-
tą jest jednak to, że wizja futury-
styczna wydaje się być li tylko me-
taforą współczesnych podziałów 
między bogatą Północą a biednym 
Południem, zamożnymi przed-
mieściami i biednymi dzielnicami, 
pracownikami-emigrantami z fa-

bryk i elitą, tymi, co mają dostęp 
do dobrej służby zdrowia i tymi, 
którzy umrą gdzieś pod płotem.

Ale wnioski, jakie z niego wypły-
wają, nie są wcale dla nas pocie-
szające. Już w tej chwili jesteśmy 
społeczeństwem niesprawiedliwie 
podzielonym, a wszelkiego rodza-
ju cywilizacyjne granice są wymy-
słem tych, którzy muszą kontro-
lować społeczeństwa po obydwu 
ich stronach. Mieszkaniec kraju 
sytego i biednego różnią się od sie-
bie tylko ilością posiadanych pie-

niędzy. ale za tym idzie wszystko: 
zdolności życiowe, prawo do le-
czenia, mieszkania i edukacji swo-
ich dzieci. A bogaci i biedni nie 
cofną się przed niczym, aby te pro-
porcje odmienić.

Łukasz Jasina jest historykiem 
i filmoznawcą, pracownikiem 
Katedry Realizacji Filmowej 
i Telewizyjnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, człon-
kiem Zespołu „Kultury Liberal-
nej”. Twitter: @luccasj

Battlestar Galactica  
– na tropach ludzkości
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Joanna Smętek 

Neoliberalne reformy edukacyj-
ne atakują systemy oświatowe 
poszczególnych krajów niczym 
epidemia. Odpowiedzią na te 
zagrożenia jest najnowsza ini-
cjatywa Międzynarodówki Edu-
kacyjnej. Chodzi nie tylko o 
obronę szkół publicznych, lecz 
także o to, by były one szkołami 
wysokiej jakości.

Dobra edukacja jest podstawą 
rozwoju, ale także oparciem dla 
sprawiedliwego i równego spo-
łeczeństwa – podkreśla Char-
lie Lennon, zastępca sekretarza 
generalnego Międzynarodówki 
Edukacyjnej (Education Interna-
tional, EI). Jak wyjaśnia, są trzy 
podstawowe warunki, które mu-
szą być spełnione, abyśmy mogli 
mówić o edukacji wysokiej jako-
ści: dobre nauczanie, dobre na-
rzędzia oraz dobre środowisko 
do nauczania i nauki (quality te-
aching, quality tools, quality envi-
ronment).

Gwarancją jakości nauczania jest 
kadra wykwalifikowanych i od-
powiednio wynagradzanych na-
uczycieli. Nauczyciele ci, podob-
nie jak ich uczniowie, powinni 
mieć możliwość wykorzystania 
w procesie nauczania najnow-
szych technologii, w szczególno-
ści internetu. Sam proces naucza-
nia zaś powinien odbywać się w 
odpowiednim środowisku, któ-
re wspiera nie tylko uczniów, ale 
również ich nauczycieli.

Dobra szkoła jest 
wartością
Charlie Lennon mówił o tym 
podczas spotkania sieci ComNet 
(Communicators Network) dzia-
łającej w ramach Międzynarodów-
ki, które odbyło się 5 – 6 czerwca 
w Brukseli. Tematem spotkania 
była realizacja nowej inicjatywy 
EI pod nazwą „Mobilizacja dla 
Edukacji Publicznej Wysokiej Ja-
kości” („Mobilising for Quality 
Public Education”). Pomysł takiej 
inicjatywy narodził się w mar-
cu br. podczas obrad zarządu tej 
federacji zrzeszającej około czte-
rystu związków zawodowych 
ze 170 krajów (w nich jest także 
Związek Nauczycielstwa Polskie-
go). Pierwsze spotkanie w ramach 
sieci OrgNet poświęcone „Mobi-
lizacji…” odbyło się w kwietniu 
tego roku w Waszyngtonie. Było 
poświęcone organizowaniu dzia-
łalności związkowej. Natomiast 
czerwcowe seminarium w Bruk-
seli dotyczyło m.in. doświadczeń 
związków zawodowych z prowa-
dzonymi dotychczas akcjami na 
rzecz edukacji publicznej. Roz-
mawiano o tym, jak – korzystając 
z tych doświadczeń – zapewnić 
sukces nowej kampanii Między-
narodówki.

Charlie Lennon uznał projekt 
„Mobilizacja dla Edukacji Publicz-
nej Wysokiej Jakości” za „prawdo-
podobnie najważniejszą inicjaty-
wę”, jaką podjęła dotychczas EI. 
Jak podkreślił, celem kampanii jest 
przekonanie decydentów, że edu-
kacja publiczna wysokiej jakości 
jest wartością i że powinna zostać 
uwzględniona wśród opracowy-
wanych obecnie kolejnych mię-
dzynarodowych celów rozwoju. 
Przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele 
Rozwoju, których termin realiza-

cji upływa już w 2015 r., zawierały 
m.in. zobowiązanie do zapewnie-
nia powszechnego nauczania na 
poziomie podstawowym.

„Mobilizacja dla Edukacji Pu-
blicznej Wysokiej Jakości” ma 
zostać oficjalnie ogłoszona 4 paź-
dziernika tego roku, kiedy to 
w Nowym Jorku odbywać się bę-
dzie szczyt Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Kulminacją kam-
panii ma być Dzień Nauczyciela 
14 października 2014 r.

GERM, czyli zarazek
Kampania na rzecz edukacji pu-
blicznej wysokiej jakości ma być 
odpowiedzią na neoliberalne 
trendy w edukacji. O agresyw-
nym globalnym ruchu reform 
edukacyjnych, po angielsku – glo-
bal education reform movement, 
(w skrócie GERM, czyli zarazek), 
mówiła w Brukseli Mireille de 
Koning. Jak zauważyła, GERM 
„jest jak epidemia, która przenika 
do naszych szkół”.

Jakie są zatem objawy GERM? 
To przede wszystkim nacisk na 
konkurencję, który oznacza, że 
szkoły muszą stale wypadać le-
piej w porównaniu z innymi. Po 
drugie, GERM dąży do posze-
rzenia katalogu form, w jakich 
oferowane są usługi edukacyjne, 
chociażby poprzez wprowadza-
nie nowych rodzajów szkół. Dzia-
łania takie uzasadnia się tym, że 
rodzice oczekują nowych rozwią-
zań w obliczu kryzysu systemu 
edukacji publicznej. Po trzecie, 
GERM wprowadza standaryza-
cję poprzez ujednolicone egzami-
ny, np. realizowane przez OECD 
testy PISA. Jednocześnie należy 
pamiętać, że weryfikacja testowa 
przekłada się na kształt progra-
mów nauczania. Wreszcie, GERM 
zabiega o to, by nauczyciele byli 
rozliczani z testowych osiągnięć 
ich uczniów.

Wśród podmiotów tworzących 
globalny ruch reform edukacyj-
nych jako pierwszy Mireille de Ko-
ning wymieniła Bank Światowy, 
który promuje w edukacji takie 
zjawiska jak konkurencję, decen-
tralizację, prywatyzację, obsadza-
nie etatów nauczycielami na kon-
traktach oraz odpowiedzialność 
opartą na wynikach testów. Innym 
ważnym graczem w boju o eduka-
cję jest OECD, które oddziałuje 
za sprawą wpływowych testów 
PISA. Kraje decydują się modyfi-
kować swoje programy nauczania, 
by przygotować uczniów na te-
sty i wygrać w globalnym wyści-
gu. Niestety, w wielu krajach testy 
PISA są wykorzystywane do dzia-
łań godzących w nauczycieli.

Zauważalne obecnie efek-
ty GERM to między innymi 
intensyfikacja prywatyzacji 
w różnych formach, zawężanie 
programów nauczania i profilo-
wanie samego nauczania „pod 
testy”. GERM przyczynia się 
także do wzrostu nierówności 
społecznych oraz deprofesjona-
lizacji zawodu nauczyciela.

Dlatego konieczna jest alternatywa 
dla neoliberalnej narracji, która za-
władnęła obecnie debatą na temat 
edukacji. Jak podkreśliła Mireil-
le de Koning, „to co dzieje się na 
świecie ma konsekwencje na po-
ziomie lokalnym”, a „to co dzieje 
się w domu, najprawdopodobniej 
można odnaleźć także w innych 
miejscach”. Trzeba zatem wymie-

niać się doświadczeniami krajo-
wymi, a także przedstawiać wady 
tanich szkół prywatnych, ekspo-
nować negatywne skutki cięć wy-
datków na edukację i wyjaśniać 
znaczenie edukacji publicznej wy-
sokiej jakości.

Jak Bank Światowy 
zabija edukację
W swoim wystąpieniu o wy-
mownym tytule „O tym jak Bank 
Światowy zabija edukację, a winą 
obarcza nauczycieli i związki: 
bardzo krótka dyskusja o dłu-
gotrwałym problemie”, Jeffer-
son Pessi pokazywał, czym jest 
GERM, na przykładzie działalno-
ści Banku Światowego. Instytu-
cja ta głosi następującą diagnozę: 
edukacja publiczna stanowi złą 
inwestycję, a nauczyciele są nie-
obecni. Rozwiązaniem tych bolą-
czek powinno być m.in. położenie 
nacisku na wyniki uczniów i po-
wiązanie wynagrodzeń nauczy-
cieli z tymi wynikami. Szczegól-
nie duże środki Bank Światowy 
przeznacza na rozwój metod po-
miaru wyników uczniów. Zda-
niem Jeffersona Pessi to „tak jak-
by stworzenie zaawansowanego 
technicznie termometru mogło 
wyleczyć chorobę”.

Według prelegenta lansując swoje 
podejście do edukacji, Bank Świa-
towy pomija całe zaplecze służące 
realizacji takich reform. Stara się 
zatuszować fakt, że edukacja po-
strzegana w takich kategoriach 
jest w gruncie rzeczy biznesem. 
Bank Światowy próbuje ponadto 
uzasadniać słuszność swoich re-

cept edukacyjnych wynikami ba-
dań niezależnie od ich jakości i re-
prezentatywności. 

Natomiast Luc Chomé przed-
stawił wyniki analizy wyszuki-
wanych w przeglądarce Google 
słów-kluczy, takich jak „eduka-
cja” i „edukacja wysokiej jako-
ści” (quality education). Z da-
nych za maj 2013 r. wynika, że 
słowo „edukacja” wpisywano 
w Google w tym miesiącu 101 
mln razy, czyli równie często co 
„zatrudnienie”, ale rzadziej niż 
„praca”. Dla porównania „edu-
kacja wysokiej jakości” pojawiła 
się wśród zapytań w maju 2013 r. 
tylko 2000 razy, z czego wiele za-
pytań dotyczyło znaczenia tego 
terminu. Wyniki tego badania 
mogą stanowić punkt wyjścia dla 
strategii kampanii „Mobilizacja 
dla Edukacji Publicznej Wysokiej 
Jakości”. Przede wszystkim uka-
zują konieczność jasnego zdefi-
niowania inicjatywy oraz same-
go pojęcia „edukacja wysokiej 
jakości”.

Usłysz mój głos
Dużą część seminarium poświę-
cono na wymianę doświadczeń 
związanych z prowadzonymi 
przez organizacje związkowe 
kampaniami:

• o szwedzkiej kampanii „Wszyst-
ko zaczyna się od dobrego na-
uczyciela” (It all starts with a good 
teacher) opowiadał Henrik We-
sterman ze związku Lärarförbun-
det. Jego organizacja skupiła się na 
pozytywnym przekazie i promo-
cji zawodu nauczyciela, a do pro-

mocji wykorzystała wydarzenie, 
jakim jest ceremonia przyznania 
Nagrody Nobla.

• Gareth Young z Wielkiej Bryta-
nii mówił o działaniach podejmo-
wanych w celu zwalczania polity-
ki neokonserwatywnego ministra 
edukacji Michaela Gove’a, w tym 
o filmie „Gove kontra rzeczywi-
stość” (Gove vs. reality).

• Luis Lobo z FENPROF zapre-
zentował portugalską kampanię 
w obronie edukacji publicznej, 
w którą zaangażowano szkoły 
i uczniów między innymi organi-
zując zajęcia szkolne „w terenie”.

• Francine Fillon z Kanady opo-
wiedziała m.in. o kampanii „Usłysz 
mój głos” (Hear my voice).

• Cuqui Vera z FECCOO mówiła 
o sytuacji w Hiszpanii i inicjaty-
wie „Zielony Marsz dla Edukacji” 
(Green March for Education), zaś 
Daisy Sambuka z ZIMTA (Zimba-
bwe) – o wszechstronnych działa-
niach związkowych angażujących 
media społecznościowe, w tym 
o wykorzystaniu platformy SMS-
-owej do mobilizacji członków.

• Dużo uwagi poświęcono za-
początkowanemu w 2011 r. la-
tynoamerykańskiemu Ruchowi 
Pedagogicznemu (Pedagogic Mo-
vement), którego argentyńską od-
nogę zaprezentował Alejo Demi-
chelis z CTERA.

Artykuł ukazał się w „Głosie 
Nauczycielskim” nr 28–29, lipiec 
2013 r.
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Samorząd nie może zrzec się 
swoich obowiązków, przekazu-
jąc działalność oświatową w ręce 
spółek prawa handlowego. 

Ze Sławomirem Broniarzem, pre-
zesem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, rozmawia Bartłomiej 
Kozek.

Bartłomiej Kozek: Po wakacjach 
pracę ma stracić 7 tysięcy na-
uczycieli. To nieuchronna kon-
sekwencja niżu demograficz-
nego czy raczej skutek decyzji 
politycznych?

Sławomir Broniarz: Sytuacja, 
z którą teraz mamy do czynienia, 
wynika poniekąd z zaniechania 
polityków, bo przecież o tym, że 
zbliża się niż demograficzny, wia-
domo od dawna. To druga kaden-
cja tego rządu, a dopiero kilka dni 
temu ministerstwo edukacji ogło-
siło, że zamierza uruchomić pro-
gram wsparcia dla zwalnianych 
nauczycieli. Taki program powi-
nien być już na etapie realizacji, 
a nie planowania.

BK: Kto odpowiada za zwolnie-
nia nauczycieli: samorządy, któ-
re zamykają szkoły czy rząd, 
który skąpi na oświatę? A może 
Karta Nauczyciela?

SB: Niż demograficzny jest bezli-
tosny dla nauczycieli. Uczniów jest 
mniej, ale paradoksalnie, klasy nie 
pustoszeją. Jest wręcz przeciwnie, 
bo w wielu szkołach samorządy za-
gęszczają liczebność oddziałów. Po-
wodem są oszczędności. A naszym 
zdaniem niż demograficzny może 
mieć też dobre strony: namawiamy 
samorządy i ministerstwo edukacji 
do zmniejszenia liczby uczniów w 
klasie oraz do wydłużenia opieki 
na świetlicy. To rozwiązanie proja-
kościowe, poprawiające jakość na-
uczania, ale i warunki pracy. Na-
tomiast Karta Nauczyciela stanowi 
element stabilizacji zawodowej.

BK: Kartę Nauczyciela obwi-
nia się za wszelkie zło polskie-
go systemu edukacyjnego i od 
dawna wieszczy konieczność 
jej likwidacji. Czy rzeczywiście 
pogrzebią ją rosnące koszty dla 
samorządów? Czy kraje, które 
chwalą się lepszymi od Polski 
osiągnięciami w dziedzinie edu-
kacji, np. Finlandia, traktują na-
uczycieli jak każdą inną grupę 
zawodową?

SB: W większości krajów nauczy-
ciele objęci są specjalnymi uregu-
lowaniami prawnymi. Taka jest po 
prostu specyfika tego zawodu! Na 
przykład we Francji urlop nauczy-

ciela odpowiada okresowi trwania 
wakacji szkolnych. I też jest pełno-
płatny, to znaczy nauczyciel otrzy-
muje podstawowe wynagrodzenie 
oraz wszystkie przysługujące mu 
dodatki. Większość krajów euro-
pejskich określa także w specjal-
nych ustawach pensum, czyli licz-
bę godzin dydaktycznych, a tylko 
trzy kraje tego nie robią – Szwecja, 
Holandia i Anglia. Życzyłbym na-
tomiast polskim nauczycielom, by 
mieli taki status, jak ich fińscy kole-
dzy i koleżanki. W Finlandii zawód 
nauczyciela cieszy się ogromnym 
prestiżem społecznym i należy do 
grupy najlepiej opłacanych profe-
sji. Zapominamy, że Karta Nauczy-
ciela określa nie tylko prawa, ale i 
obowiązki pedagogów. I kiedy sa-
morządy mówią o niej wyłącznie 
w kontekście kosztów, my podkre-
ślamy, że również dzięki tej ustawie 
polscy uczniowie wypadają coraz 
lepiej w międzynarodowych bada-
niach umiejętności. Karta ma swoje 
dobre strony!

BK: Czy związki zawodowe ro-
bią coś, żeby powstrzymać falę 
zwolnień?

SB: Oczywiście. Przypomnę tylko, 
że na początku roku mówiło się, że 
zwolnienia mogą dotyczyć kilku-
nastu tysięcy nauczycieli. Od wie-
lu miesięcy członkowie ZNP stara-
ją się zachować jak najwięcej miejsc 
pracy w oświacie i nie dopuścić do 
zwolnień. Bronimy pracowników 
przed wypowiedzeniem, propo-
nując różne rozwiązania doty-
czące zatrudniania nauczycieli w 
pełnym, a także w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Namawiamy 
pedagogów do solidarności zawo-
dowej i „podzielenia się” godzina-
mi, a dyrektorów do rezygnacji z 
przydzielania godzin ponadwy-
miarowych, by zapewnić pełne 
zatrudnienie większej liczbie pra-
cowników. Pomagamy w poszuki-
waniu pracy, choć to nie jest pro-
ste, bo oferty pracy w szkolnictwie 
można zliczyć na przysłowiowych 
palcach jednej ręki. Związkow-
cy w tym zakresie współpracują 
z samorządowcami, a także z lo-
kalnymi instytucjami zajmujący-
mi się problematyką zatrudnienia 
i przeciwdziałania bezrobociu. Od 
lat, m.in. w „Pakcie dla edukacji”, 
proponujemy także rozwiązania 
w skali makro jak np. utworzenie 
ogólnopolskiego programu wspie-
rania nauczycieli zwalnianych lub 
zagrożonych utratą pracy. Za-
proponowaliśmy, by część zadań 
związanych z szeroko rozumiany-
mi usługami społecznymi mogli 

wykonywać nauczyciele, np. jako 
asystenci rodziny.

BK: Nie wszędzie szkoły się za-
myka. W niektórych miastach 
ich prowadzenie przejmują spół-
ki komunalne. Jak to oceniacie?

SB: Negatywnie, bo takie działa-
nie samorządów ma tylko jeden 
cel: oszczędności. Gmina wyzby-
wa się odpowiedzialności za edu-
kację na swoim terenie, a to moim 
zdaniem, kłóci się z ideą samo-
rządności i tak popularnymi dziś 
„potrzebami lokalnej społeczno-
ści”. Poza tym jest to niezgod-
ne z prawem. Mówiliśmy o tym 
od początku! Dopiero teraz, po 
roku naszych protestów w spra-
wie Cieszanowa, ministerstwo 
orzekło, że spółka komunalna na-
leżąca do samorządu nie może 
prowadzić szkoły. Mamy czarno 
na białym: działalność oświato-
wa nie może być rozumiana jako 
działalność gospodarcza, a samo-
rząd nie może zrzec się swoich 
obowiązków, przekazując dzia-
łalność oświatową w ręce po-
woływanych przez siebie spółek 
prawa handlowego. Prawo nie 
zezwala na przekazanie szkoły 
publicznej do prowadzenia spół-
ce powołanej przez gminę!

BK: Spotyka się czasem narze-
kania na poziom przygotowania 
nauczycieli. Z drugiej strony na-
uczyciele skarżą się na uciążliwą 
biurokrację i mnóstwo papierów, 
które muszą zgromadzić w ra-
mach awansu zawodowego. Czy 
obecny system kształcenia i awan-
su nauczycieli jest zasadniczo do-
bry, czy należałoby go zmienić?

SB: Nauczycieli nic tak nie frustru-
je, jak stosy papierów do wypełnie-
nia. Niestety, ten stos rośnie z każ-
dą nową reformą edukacji, a te są 
nieustannie wprowadzane od 1999 
r. Do awansu zawodowego mamy 
wiele zastrzeżeń, ale trudno obwi-
niać nauczycieli, że wykorzystują 
ścieżkę, którą przecież ktoś tak a 
nie inaczej skonstruował. Niepo-
koją nas natomiast zmiany przy-
gotowywane przez resort edukacji 
w tym zakresie. Mianowicie MEN 
proponuje, by postępowanie kwa-
lifikacyjne odbywało się na pozio-
mie organu prowadzącego szkoły. 
Czyli to samorząd miałby decydo-
wać o tym, czy nauczyciel awansu-
je. Niestety, obawiamy się, że nie 
zawsze może kierować się prze-
słankami merytorycznymi. Decy-
dujące mogą okazać się te finan-
sowe: bo nauczyciel mianowany 
zarabia mniej niż dyplomowany.

BK: W ostatnich latach polskie 
szkoły w coraz mniejszym stop-
niu zdają się pełnić funkcje po-
zaedukacyjne – znikają z nich 
pielęgniarki, dentyści, prywaty-
zowane są stołówki. W jaki spo-
sób proces ten wpływa na utrwa-
lanie się już od najmłodszych 
lat nierówności społecznych i w 
jaki sposób mu przeciwdziałać?

SB: Od wielu lat polityka cięć w 
oświacie uderza w najmłodszych, a 
podział na lepszych i gorszych jest 
coraz bardziej widoczny. Dostrze-
gają go sami uczniowie, rozpozna-
jąc, kto do jakiej grupy należy. Dla-
tego tak bardzo – oprócz kampanii 
edukacyjnych, programów i zwy-
kłej codziennej rozmowy na lek-
cjach wychowawczych o równości 
i współpracy – są potrzebne nie se-
lektywne, ale powszechne świad-
czenia, jak np. stypendia, opieka 
medyczna i stomatologiczna w 
szkołach podstawowych. Niepoko-
jące jest to, co się dzieje w ostatnim 
czasie ze szkolnymi stołówkami, 
kiedy coraz więcej tych placówek 
jest likwidowanych po to, by na 
ich miejsce wprowadzić catering. 
Jakość takiego wyżywienia jest na 
ogół gorsza, a ceny wyższe. Pra-
cownicy stołówek tracą pracę, a 
uczniowie, którzy z przyczyn for-
malnych nie zakwalifikowali się na 
darm we posiłki, możliwość otrzy-
mania obiadu, który wyda zaprzy-
jaźniona kucharka. W takim mode-
lu szkoła przestaje być wspólnotą, 
na rzecz której pracuje cała społecz-
ność, a staje się kontrahentem, za-
mawiającym usługi na zewnątrz.

BK: W jaki sposób możemy 
przejść od niezbyt różowej teraź-
niejszości do szkoły i systemu 
edukacyjnego naszych marzeń? 
W jaki sposób – przy ograniczo-
nych środkach – budować bar-
dziej egalitarną szkołę, przygo-
towującą dzieci i młodzież do 
wyzwań współczesności?

SB: Musimy szczególną opieką 
otaczać publiczne szkoły samo-
rządowe, budować nowe publicz-
ne przedszkola i  żłobki. Niestety 
to, że szkoła ma być prowadzo-
na przez samorząd, przestaje być 
dziś oczywiste. Kładę też nacisk 
na publiczne, czyli dostępne dla 
wszystkich, niezależnie od tego, 
czy urodziłem się w „pogórni-
czym” Bytomiu czy na warszaw-
skim Żoliborzu. Takie, gdzie w 
jednej ławce spotka się syn pra-
cownika supermarketu z synem 
menadżera. Znam wielu absol-
wentów prywatnych szkół, którzy 
dopiero na studiach odkrywają, 

że są ludzie mniej zamożni. Do-
wiadują się o tym, kiedy okazuje 
się, że ich kolegów nie stać na dro-
gie wakacje za granicą. Ale szkołę 
egalitarną trzeba także budować 
w oparciu o jakość kształcenia. I to 
jest zadanie dla nauczycieli i na-
uczycielek.

BK: Jeśli już mamy budować 
szkołę marzeń, to skąd mamy 
czerpać wzorce – z systemów 
edukacyjnych innych krajów, 
a może naszych własnych tra-
dycji i doświadczeń? Jakie do-
świadczenia spoza Polski war-
to przenieść na nasz grunt i jak 
sprawić, by działały one dobrze 
w naszym kontekście społecz-
nym i kulturowym?

SB: Współpracujemy z wieloma 
oświatowymi związkami zawo-
dowymi, bo ZNP należy do Mię-
dzynarodówki Edukacyjnej (Edu-
cation International). Na jej forum 
wymieniamy się opiniami i po-
mysłami. Lada chwila rozpocznie 
się wielka kampania EI w obro-
nie publicznej edukacji, bo nieste-
ty w wielu krajach – niezależnie 
od dzielących nas różnic kultu-
rowych i społecznych – oświata 
pada ofiarą kryzysu i cięć budże-
towych. Tymczasem na ostatnim 
seminarium EI zgodziliśmy się co 
do tego, że dobra edukacja jest nie 
tylko podstawą rozwoju, ale tak-
że oparciem dla sprawiedliwego 
i równego społeczeństwa. Dlate-
go 5 października, w Międzyna-
rodowym Dniu Nauczycieli, ruszy 
projekt „Mobilizacja dla Eduka-
cji Publicznej Wysokiej Jakości”. 
Będziemy mówić o „dobrych 
rzeczach”, niezbędnych do zbu-
dowania szkoły marzeń – quali-
ty teaching, quality tools, quality 
environment. Dla mnie szkoła ma-
rzeń to szkoła, która daje wszyst-
kim szanse na lepsze życie.

BK: Kto może być sojusznikiem 
nauczycielek i nauczycieli w two-
rzeniu takiej lepszej szkoły?

SB: Przede wszystkim rodzice, 
którzy naturalnie są najbardziej za-
interesowani edukacją. Ubolewam 
nad faktem, że nie udało się ich 
przekonać do korzyści wynikają-
cych z obniżenia wieku obowiązku 
szkolnego. Energia wielu rodziców 
– szczególnie tych działających w 
ramach akcji Ratuj Maluchy – zo-
stała skierowana przeciw szkole. 
Żałuję, że zamiast razem zastana-
wiać się nad tym, jaka powinna 
być edukacja przyszłych pokoleń, 
niektórzy rodzice angażują się do 
walki z sześciolatkami.

Szkoła powinna 
dawać szanse  
na lepsze życie
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Mary Heaney

Zwiększenie dostępności dentysty od 
dawna było priorytetem australijskich 
Zielonych. W końcu dzięki porozumieniu 
z Partią Pracy udało się wymóc obietnicę 
przeznaczenia przez rząd 165 milionów 
dolarów australijskich (ok. 0,5 mld zł – 
przyp. red.) na opiekę stomatologiczną w 
ramach programu Denticare. Co to ozna-
cza z punktu widzenia przeciętnego Au-
stralijczyka i Australijki?

Minisondaż, jaki przeprowadziłam w po-
czekalni, przyniósł szokujące wyniki. 100 
procent zapytanych przyznało, że nie od-
wiedzali dentysty już od dwóch lat, i to 
pomimo tego, że odczuwali różnego ro-
dzaju bóle, związane np. z zębami mądro-
ści albo wypadłą plombą. Choć powodem 
unikania dentysty był do pewnego stopnia 
lęk przed zabiegiem, tak naprawdę decy-
dujący dla trójki oczekujących w kolejce 
skądinąd zdrowych, pracujących na etacie 
mieszkańców wielkiego miasta był koszt 
wizyty.

Oczywiście dwuminutowa sonda na trzech 
osobach to żadne badanie, wydaje się jed-
nak dobrze oddawać sytuację w całej Au-
stralii – tym bardziej, że podobne badanie 
w innych poczekalniach mogłoby przy-
nieść jeszcze gorsze wyniki.

Co trzecia osoba w Australii przyznaje, 
że nie stać jej na dentystę i albo rezygnu-
je z wizyty, albo odkłada ją na później.  

Jeśli jednak masz niski dochód, żyjesz poza 
miastem albo jesteś Aborygenem, ryzyko, 
że Twoje zęby mogą być w fatalnym stanie, 
jest największe.

W reakcji na gwarancje finansowania opie-
ki stomatologicznej na poziomie 165 mln 
dol. australijskich ekspert Zielonych ds. 
ochrony zdrowia, senator Richard Di Nata-
le powiedział: „To solidne zobowiązanie i 
świetny rezultat negocjacji, ale też dopiero 
początek rozmów z rządem na temat po-
prawy opieki stomatologicznej w Australii. 
W bogatym kraju takim jak nasz wizyta u 
dentysty powinna być równie prosta, jak 
pójście do lekarza rodzinnego. Chcemy za-
gwarantować powszechną opiekę stomato-
logiczną dzięki włączeniu jej do ogólnego 
systemu ochrony zdrowia (Medicare) w 
ciągu najbliższych 5 lat”.

Nie tylko Zieloni dostrzegają problem. 
Bractwo Świętego Wawrzyńca (Brother-
hood of St. Laurence), organizacja poza-
rządowa non-profit z Melbourne, pracuje 
z ludźmi najbardziej narażonymi na do-
świadczenie ubóstwa. Zaświadczają – ma-
jąc doświadczenie z pierwszej ręki – że lu-
dzie z chorymi zębami mają trudności z 
jedzeniem, mówieniem, znalezieniem pra-
cy, a w efekcie grozi im, że ugrzęzną w 
ubóstwie i wykluczeniu.

By zdać sobie sprawę, jak chore zęby wpły-
wają na życie ludzi, warto zajrzeć na stronę 
Bractwa, by zapoznać się z opowieściami 
tych, których osobiście to dotknęło. Szcze-
gólnie bolesna może być historia Joshuy, 
którego spróchniałe zęby bolały tak bar-

dzo, że zdecydował się owinąć młotek w 
ścierkę i wybić sobie przednie uzębienie. 
Trudno o lepszy dowód, że zdrowe zęby 
to nie kwestia estetyki, ale sprawiedliwości 
społecznej, i że pilnie trzeba włączyć sto-
matologię do systemu ochrony zdrowia.

Podobne historie zebrane zostały w rapor-
cie „Powstrzymać rozkład: koszty słabego 
zdrowia jamy ustnej i co z tym trzeba zro-
bić” (End the Decay: The cost of poor den-
tal health and what should be done about 
it), dostępnym na stronie dental.bsl.org.au.

Nasze wysiłki będą wymagać wiele wspar-
cia. Mobilizację wokół idei powszechnej 

opieki stomatologicznej osiągnęliśmy dzięki 
Krajowym Dniom Działania jeszcze w mar-
cu 2012 r. Rozstawiliśmy stoiska przez biu-
rami Medicare w całym kraju, organizowa-
liśmy publiczne zgromadzenia, opłaciliśmy 
reklamy oraz rozmawialiśmy z ludźmi, cho-
dząc od drzwi do drzwi. Przed nami jednak 
wciąż wiele pracy: aż do czasu, kiedy nasza 
wizja stanie się rzeczywistością.

Artykuł „A campaign to sink your teeth 
into” pochodzi z „Green Magazine”. Dzię-
kujemy redakcji za zgodę na przedruk. 
Przeł. Bartłomiej Kozek.

Ok. 90% polskich sześciolat-
ków ma próchnicę. Co z tym 
zrobić?
Z Aleksandrą Kaszak, sto-
matolożką, rozmawia Kacper 
Leśniewicz.
Kacper Leśniewicz: 20% najmłod-
szych Polaków ma wadę zgryzu, 
która jest wadą nabytą. Co wpływa 
na tak wysoki odsetek?

Aleksandra Kaszak: Są dwa typy 
wad zgryzu: wady wrodzone i 
wady nabyte. Wady nabyte mogą 
wynikać przykładowo ze złego uło-
żenia dziecka do snu, podawania 
smoczka czy też nieodpowiedniej 
pozycji w czasie karmienia butelką, 
kiedy to opieramy butelkę o brodę 
dziecka. Uważam, że więcej niż 20% 
ma wadę nabytą. Obserwując małe 
dzieci, widzę, że w większości przy-
padków jest coś do zrobienia.

KL: Z badań wynika, że aż 60% ma-
tek dzieci do lat 3 nie było ani razu 
z dzieckiem u stomatologa.

AK: Pod tym względem jako spo-
łeczeństwo jesteśmy niedoeduko-
wani. Dlatego chcę zacząć uświa-
damiać rodziców już na poziomie 
szkół rodzenia. Rodzice nie wiedzą, 
że pierwsza wizyta u stomatologa 
powinna odbyć się, kiedy dziecko 
ma ok 1,5 roku. Jest to odpowied-
ni czas na przyzwyczajenie dziecka 
do stomatologa i tego, że ktoś zęby 
ogląda. Gdy przychodzi mama z 
trzylatkiem, którego boli ząb, to na 
oswajanie poprzez zabawę jest już 
zdecydowanie za późno. Rodziców 
trzeba zacząć edukować od samego 
początku.

KL: Częstość nasilenia próchnicy 
jest uzależniona od stanu wiedzy 
społecznej?

AK: Tak. Im bardziej wyedukowa-
ni rodzice, tym dziecko ma bardziej 
zadbane zęby. Zdarza się, że przy-

chodzą do mnie rodzice ze swoimi 
dziećmi i ja im tłumaczę, co jest nie 
tak z zębami ich pociech, czym czę-
sto bywają zaskoczeni. Nie zdawali 
sobie sprawy z tego, że w tym wie-
ku trzeba dbać o zęby dziecka. Nikt 
im nie powiedział, że od momen-
tu pojawienia się pierwszego zęba 
trzeba ten ząb myć, a o higienę jamy 
ustnej dbać od momentu urodzenia.

KL: Czy zachodzące przemiany 
społeczno-gospodarcze, w tym or-
ganizacja służby zdrowia, odgry-
wają tutaj jakąś rolę? Pamiętam ze 
swojej szkoły fluoryzację oraz to, 
że był dentysta.

AK: Teraz w szkołach nie ma ani 
dentysty, ani fluoryzacji. Zdarza 
się, że w przedszkolach prywat-
nych jest fluoryzacja, natomiast nie 
ma czegoś takiego jak fluoryzacja 
powszechna. Uważam, że fluory-
zacja jest bardzo ważna i zalecam 
ją pacjentom bez względu na wiek. 
Nie ma w szkołach dentysty. Kie-
dyś był dentysta i pielęgniarka, te-
raz tego nie ma. Oczywiście wiąże 
się to z tym, że NFZ redukuje kosz-
ty. Parę lat temu był jeszcze kontrakt 
na dzieci, od kilku lat nie ma takie-
go osobnego kontraktu. Oprócz or-
ganizacji służby zdrowia ważnym 
czynnikiem jest styl życia.

KL: Co się zmieniło?

AK: Kiedyś np. skórka od chleba 
była w standardzie. Teraz rodzice 
skórek od chleba nie dają, bo dziec-
ko nie chce, narzeka, że musi gryźć. 
W pokoleniu naszych dziadków czy 
rodziców produkty spożywcze nie 
były tak przetworzone, jak dziś. Oni 
musieli je gryźć. Teraz wszystko jest 
papkowate, przemielone. Dzieci nie 
mają wyrobionego instynktu gry-
zienia. Poprzez gryzienie twardych 
rzeczy masujemy dziąsła i podnie-
bienie, co wpływa na ich właściwy 
rozwój i zęby mają warunki, żeby 

wyrosnąć. Teraz dzieci ssą palce czy 
gryzą ołówki, co jest związane ze 
stresem. Wady zgryzu na tle nerwo-
wym mają charakter nabyty.

KL: Czy możemy jakoś temu prze-
ciwdziałać? Co robić?

AK: Państwo mogłoby odgrywać 
większą rolę. Powinny być większe 
nakłady na służbę zdrowia. Stoma-
tolog jest w szkołach potrzebny, po-
nieważ nie każdy rodzic ma czas, 
żeby pójść z dzieckiem do gabinetu. 
Dawniej pani przychodziła do klasy 
i mówiła „ten i ten dzisiaj idzie do 
dentysty”. Natomiast teraz część 
ludzi nie ma pieniędzy i nie chodzi 
do dentysty, a cześć po prostu nie 
ma czasu. Państwo znacznie obcię-
ło wydatki na profilaktykę. Trzeba 
pamiętać, że łatwiej jest zapobiegać 
niż leczyć. Zwłaszcza że próchni-
ca, a wtórnie także wady zgryzu, 
wpływają na cały organizm. Coraz 
częściej mówi się o związku stanu 
zdrowia zębów z chorobami serca, 
płuc czy układu trawiennego.

KL: W szkołach mamy automaty ze 
słodyczami. Dzieci są poddawane 
indoktrynacji fastfoodowej. Widać 
skutki?

AK: Próchnica u naszych dzieci jest 
na dramatycznie wysokim pozio-
mie. Można śmiało powiedzieć, że 
ok. 90% polskich sześciolatków ma 
próchnicę. Co jest prawdziwym 
dramatem, bo to są dzieci i za taki 
stan zębów w większości odpowia-
dają rodzice. A stan zębów mlecz-
nych ma wpływ na to, jakie będą 
stałe zęby. Mam wielu pacjentów 
w wieku 70 lat, którzy mają swoje 
zęby. Wątpię, abyśmy my w tym 
wieku mieli swoje. Nie było tyle sło-
dyczy, czipsów, chrupek... Chrupki 
i czipsy oblepiają się na zębach i sta-
nowią doskonałą pożywkę dla bak-
terii próchnicotwórczych. Są to jed-
ne z najbardziej szkodzących zębom 

pokarmów. Nie twierdzę, że należy 
zabraniać dzieciom spożywania sło-
dyczy, ale należy je racjonalnie ogra-
niczać i pamiętać o higienie jamy 
ustnej.

KL: Możemy jakoś przeciwdziałać 
temu wypracowując prozdrowot-
ne postawy?

AK: Brat mojej chrześnicy ma 6 lat. 
Pierwszego dnia, kiedy przyszedł z 
przedszkola, przyniósł kawałek cze-
koladki. On nie wiedział co to jest, 
bo u niego w domu tego nie jedzą. 
Więc da się dbać o zdrowe zęby 
dzieci, tylko trzeba wymagać dużo 
od rodziców. Rodzice często nie są 
świadomi, że szkodzą własnym 
dzieciom.

KL: W jaki sposób rodzice mogą 
pomóc dziecku?

AK: Przede wszystkim powinni 
sami dawać przykład. Słyszę, że 
dziecko jest jeszcze małe, nic nie ro-
zumie, a jak będzie starsze, to za-
czniemy je wychowywać. To ja się 
pytam, kiedy jest starsze? Kiedy 
jest odpowiedni czas na rozpoczę-
cie nauki dobrych nawyków? Musi-
my przyzwyczajać dzieci do dbania 
o własne zdrowie już od najmłod-
szych lat.

KL: Mamy duży problem z profi-
laktyką, do której nie przykłada-
my odpowiedniej wagi. Może po-

winniśmy się domagać zmian jako 
społeczeństwo?

AK: Powinniśmy stanąć na stano-
wisku: profilaktyka nam się należy. 
Wydaje mi się, że można wymagać 
od dyrektorów szkół, bo od tego za-
leży zdrowie naszych dzieci. Część 
obowiązków została zrzucona na 
szkoły. My jako całe społeczeństwo 
powinniśmy zmieniać to myślenie, 
bo nasze zdrowie w dużej mierze 
zależy od nas samych.

KL: Jak wygląda kwestia stanu 
zdrowia zębów u najmłodszych w 
innych krajach?

AK: Mam doświadczenia z Niemiec, 
gdzie dzieci do 18. roku życia mają 
bezpłatną profilaktykę dwa razy do 
roku gwarantowaną przez państwo. 
Nasz NFZ refunduje zabieg profilak-
tyczny raz w roku i dodatkowo wy-
cenia go bardzo nisko, co sprawia, 
iż jest to nierentowne dla gabine-
tów stomatologicznych. Uważam, że 
profilaktyka może nam bardzo za-
procentować. Oszczędzamy na niej, 
a potem musimy leczyć nie tylko 
próchnicę, ale także związane z nią 
choroby układu krwionośnego. 

Aleksandra Kaszak jest stomato-
lożką, doktorantką na Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym. 
Interesuje się społecznymi aspek-
tami stomatologii.

ZIELONY PROGRAM DLA DENTICARE:

• Opieka stomatologiczna finansowana ze środków publicznych. Dzięki 
wprowadzeniu tego pomysłu w ciągu pięciu lat publiczna służba zdrowia 
zacznie stopniowo zapewniać zarówno profilaktykę, jak i leczenie uzębienia 
tak, by każdą i każdego było stać na wizytę u dentysty.

• Wprowadzanie programu poczynając od najbardziej potrzebujących. Osoby 
o niskich zarobkach, dzieci i młodzież, emerytki i emeryci oraz osoby 
przewlekle chore byłyby pierwszymi, które mogłyby z niego skorzystać.

•  Dofinansowanie publicznej ochrony zdrowia. Dodatkowe fundusze 
to inwestycja w zmniejszenie kolejek oraz odbudowę szkolnej opieki 
dentystycznej.

•  Szkolenie dentystek i dentystów. Aby zapewnić dostateczną ilość 
profesjonalnej kadry, wszędzie, gdzie jest taka potrzeba, należy zwiększyć 
finansowanie szkoleń oraz infrastruktury.

uśmiechaj się zdrowo, Australio

Profilaktyka nam się należy
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Witold Mrozek

Europarlamentarzystki z Wielkiej 
Brytanii i Niemiec, wicemarszałkini 
Sejmu Wanda Nowicka, działacze 
ruchów społecznych, eksperci i eks-
pertki oraz liderki i liderzy związ-
kowi wzięli udział w pierwszym 
Kongresie Europa Społeczna. Zielo-
ni, ruchy społeczne i związki zawo-
dowe rozmawiały o wizji trwałego 
i bezpiecznego rozwoju w czasach 
europejskiego kryzysu. Rozwój taki 
wymaga nowych sojuszy. – Gdy 
Polska blokuje europejską politykę 
klimatyczną, polscy Zieloni rozma-
wiają z górniczymi związkowcami 
o przyszłości energetyki – mówi-
ła przewodnicząca Partii Zieloni, 
Agnieszka Grzybek. 

Nie równać w dół 
– Potrzebne jest europejskie oby-
watelstwo socjalne – postulowa-
ła Grzybek – Unia Europejska 
potrzebuje nie tylko wspólnej poli-
tyki zagranicznej, ale i wspólnej po-
lityki społecznej i budżetowej; tych 
samych praw obywatelskich, pra-
cowniczych i praw człowieka dla 
wszystkich Europejek i Europejczy-
ków. Nie może to jednak polegać na 
równaniu w dół, do państw o naj-
niższych standardach. 

- Zmiany w służbie zdrowia i edu-
kacji – zauważył przewodniczą-
cy Partii Zieloni, Adam Ostolski 
– zachodzą w czasie demontażu 
systemu zabezpieczeń społecznych, 
usprawiedliwianego kryzysem eko-
nomicznym. Tymczasem od lat rzą-
dzą nami ekonomiczni analfabeci – 
mówił Ostolski, który przypomniał, 
że ekonomia to nauka o szukaniu 
środków zaspokajania ludzkich po-
trzeb. – Pracownicy edukacji i służ-
by zdrowia wiedzę o problemach 
społecznych mają z pierwszej ręki. 
Warto słuchać ich głosu. 

Politykę dyscypliny fiskalnej UE 
omówił Francisco Padilla, ekspert 
grupy europarlamentarnej Zieloni/ 
Wolny Sojusz Europejski. Zwrócił 
on uwagę, że polityka finansowa 
wpędza w błędne koło kryzysów. 
Długą owację otrzymała prof. Le-
okadia Oręziak, której wystąpienie 
poświęcone było paktowi fiskalne-
mu i długowi publicznemu. Oręziak 
uważa, że rozpad strefy euro zagra-
żałby istnieniu Unii Europejskiej, 
a w dalszej perspektywie – bezpie-
czeństwu w Europie. Jednak próba 
ratowania jej przez pakt fiskalny jest 
działaniem zastępczym. Potrzebne 
jest myślenie systemowe, ponieważ 
kryzys zadłużenia powoduje sama 
struktura strefy euro – a nie błędy 
Greków, Hiszpanów czy Irlandczy-
ków. Mowa była też o długach Pol-

ski. – Połowa polskiego zadłużenia 
po roku 1999 została wygenerowa-
na przez OFE – przypomniała eko-
nomistka. 

- Badania epidemiologiczne prze-
prowadzone przez prestiżowe 
brytyjskie pismo „Lancet” wska-
zują, że tam, gdzie są cięcia, tam 
pogarsza się stan zdrowia społe-
czeństwa – mówił Adam Ostol-
ski, przewodniczący Partii Zieloni. 
A jak przypomniała europosłan-
ka Jean Lambert z Grupy Zieloni/ 
Wolny Sojusz Europejski, zarów-
no edukację, jak i służbę zdrowia 
wyjęto spod unijnej dyrektywy, 
stawiającej konkurencję wyżej niż 
jakość usług publicznych.

Edukacja broni się sama
- Nikt nie bierze pod uwagę jako-
ści edukacji i pracy nauczycieli – 
odpowiedział Lambert Sławomir 
Broniarz, prezes ZNP. – Wszy-
scy mówią tylko o kosztach, nie 
myśląc o skutkach, a rząd nie ma 
wizji dalszego rozwoju edukacji. 
Edukacja broni się sama – pracą 
uczniów i nauczycieli.

Broniarz postulował powrót do 
idei lokalnej szkoły środowisko-
wej – jako centrum społeczności. 
Szkoła taka edukowałaby nie tylko 
uczniów, ale i dorosłych; byłaby 
ważnym ośrodkiem kulturalnym. 
– Ostatnie wypadki pokazują, że 
lokalne społeczności chcą i po-
trafią bronić swoich szkół – mó-
wił prezes ZNP. Słowa te padły w 
kontekście głosu Danuty Kuroń, 
zdaniem której w modelu neoli-
beralnym społeczeństwo przestaje 
być podmiotem polityki. 

Zapytany o stosunek do strajków, 
Broniarz zapowiedział udział na-
uczycieli we wrześniowych pro-
testach. Jednak najważniejsza dla 
nauczycieli jest merytoryczna dys-
kusja. – Nie przeanalizowaliśmy do 
dziś skutków reformy Handkego, 
a nawołuje się do likwidacji gim-
nazjów. Tymczasem gimnazja po-
trzebują rzetelnego audytu. Panuje 
przekonanie, że na edukacji zna się 
każdy, a w mediach dominują głosy 
równie niechętne wobec szkolnic-
twa, co niemerytoryczne.

Wszyscy jesteśmy 
pacjentami
- 70% czasu poświęcanego pacjen-
towi to czas pracy pielęgniarek i 
położnych – zauważyła Lilianna 
Pietrowska, pielęgniarka i prze-
wodnicząca regionu dolnośląskiego 
OZZPiP. Mimo to w polskich pla-
cówkach służby zdrowia zmniejsza 
się ilość białego personelu, a braki 
ewentualnie uzupełnia umowami 
śmieciowymi.

- Jak jedna pielęgniarka może sku-
tecznie zająć się 40 pacjentami na 
oddziale? Od jej decyzji zależy życie 
i zdrowie. W kwestii opieki zdro-
wotnej do dziś nie zostały zrealizo-
wane postulaty sierpniowe z 1980 
roku – mówiła Pietrowska.

Na regularne naruszanie w Pol-
sce praw pacjenta zwracała uwagę 
dr Kinga Dunin, socjolożka z War-
szawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Choć Zieloni i związki za-
wodowe muszą walczyć o wzięcie 
przez państwo odpowiedzialności 
za służbę zdrowia, to niezbędna jest 
też współpraca z ruchami obywatel-

skimi na rzecz praw pacjenta. - Nie 
ma lepszego kontrolera praw pa-
cjenta niż sam pacjent. – podsumo-
wała Dunin.

Eksperci i ekspertki zwracali uwagę 
na konieczność radykalnej zmiany 
myślenia o funkcjonowaniu opieki 
zdrowotnej. Zamiast utrudniać pa-
cjentowi dostęp do systemu aż do 
czasu, kiedy sytuacja jest napraw-
dę groźna, postawić należy na pro-
filaktykę i rozwój opieki podstawo-
wej. – Nie powinniśmy kierować się 
wyłącznie racjami ekonomicznymi. 
Profilaktyka jest tańsza, należy z 
tego skorzystać – mówiła Ska Kel-
ler, zielona europarlamentarzystka 
z Niemiec. – Tymczasem – przy-
pomniała dr Dunin – w Polsce spo-
żywa się olbrzymią ilość leków. To 
najlepszy dowód na to, że z różnych 
powodów nie czujemy się dobrze.

Europosłanka Ska Keller zwra-
cała uwagę na globalny kontekst 
problemów opieki zdrowot-
nej. Kryzys wzmocnił już wcze-
śniej istniejące problemy, takie 
jak sprawa dostępu imigrantów 
i imigrantek do bezpłatnej służ-
by zdrowia. Wielkie koncerny 
farmaceutyczne wydają gigan-
tyczne środki na promocję, w 
niewielkim stopniu reinwestu-
jąc w produkcję leków; logika 
ich działania ukierunkowana 
jest pod rynek zamożnych społe-
czeństw. Sytuacja ta ma tragiczne 
skutki dla biednych krajów Połu-
dnia, którym dostęp do leków 
utrudniają drogie patenty. Adam 
Ostolski przypomniał, że Partia 
Zieloni opowiada się za nacjona-
lizacją badań farmaceutycznych.

Prawa obywatelskie 
potrzebne też w sieci
Kongres zamknęła dyskusja o obywa-
telskich prawach cyfrowych. Wzięli w 
niej udział m.in. Radek Pietroń, (Pol-
ska Partia Piratów), Józef Halbersz-
tadt (polski oddział Internet Society), 
Michel Bauwens (P2P Foundation) i 
Eleanor Saitta, główna inżynierka ds. 
bezpieczeństwa w OpenITP.
- Okazało się, że mnternet sam z sie-
bie nie zmienia świata na lepsze. Jest 
kolejnym polem bitwy o prawa oby-
watelskie i dobro wspólne – mówił 
publicysta „Zielonych Wiadomo-
ści”, Bartłomiej Kozek. Polemizował 
z nim lider Piratów, dla którego sieć 
– jako nowy sposób myślenia i dzia-
łania – jest szansą na samoorgani-
zację społeczeństwa i prawdziwie 
oddolną, „płynną” demokrację. Dla 
Radka Pietronia dostęp do sieci jest 
prawem człowieka – gwarantowa-
nym już przez konstytucje niektó-
rych krajów. Eleanor Saitta z kolei 
porównywała zagrożenie ze strony 
prywatnych korporacji z tym płyną-
cym ze strony aparatu państwa.

Imprezę zakończył wspólny udział 
uczestników i uczestniczek w ma-
nifestacji przeciwko PRISM – poli-
tyce inwigilacji internautów i inter-
nautek przez amerykańskie służby 
– pod ambasadą USA.

Kongres objęły patronatem – „Głos 
Nauczycielski”, „Krytyka Poli-
tyczna”, „Magazyn Kontakt”, por-
tal Lewica.pl, Lewica24, „Le Mon-
de diplomatique – edycja polska”, 
„Nowy Obywatel”, „Nowe Peryfe-
rie”, „Dziennik Trybuna”, „Zgrzyt” 
i „Zielone Wiadomości”.

Związkowcy i Zieloni razem o bezpiecznej Europie

 Kongres „Europa Społeczna” - Panel edukacyjny. Dorota Obidniak, Jean Lambert, Sławomir Broniarz, Danuta Kuroń, Elżbieta Gajek, / fot. E. Hołoweńko
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Przywileje dla inwestorów za-
warte w planowanej umowie 
handlowej pomiędzy Unią Euro-
pejską a USA zagrażają intere-
sowi publicznemu i demokracji.

Ujawnione wersje robocze man-
datu Unii Europejskiej do ne-
gocjacji dalekosiężnego poro-
zumienia handlowego z USA 
(Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership, TTIP), poka-
zują, że Komisja Europejska pla-
nuje zawarcie w umowie zapisów 
zapewniających większe prawa 
korporacjom. Propozycja ta po-
przedzona była natarczywą kam-
panią przemysłowych grup lob-
bingowych i firm prawniczych, 
mającą na celu przyznanie wiel-
kim przedsiębiorstwom prawa do 
podważania przepisów zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, 
jeśli wpływają one negatywnie 
na ich zyski. W rezultacie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej 
mogą wkrótce znaleźć się w sytu-
acji, w której wewnętrzne prawa 
danego państwa służące ochronie 
interesu społecznego będą kwe-
stionowane przez tajne zagra-
niczne trybunały, gdzie prawa 
narodowe nie mają żadnego zna-
czenia, a politycy pozbawieni są 
możliwości interwencji.

Propozycja Komisji dotycząca roz-
strzygania sporów pomiędzy pań-
stwami a inwestorami na mocy 
Transatlantyckiego Partnerstwa 
Handlowo-Inwestycyjnego umoż-
liwi amerykańskim przedsiębior-
stwom inwestującym w Europie 
ominięcie sądów europejskich i za-
skarżanie decyzji rządów państw 
UE w międzynarodowych trybu-
nałach, ilekroć uznają, że prawo-
dawstwo tych krajów w dziedzi-
nie zdrowia publicznego, ochrony 
środowiska lub ochrony społecz-
nej wpływa na zmniejszenie ich 
zysków. Przedsiębiorstwa europej-
skie inwestujące w USA cieszyłyby 
się taki samymi przywilejami.

Wielki biznes na całym świecie już 
używa zawartych w umowach han-
dlowych i inwestycyjnych posta-
nowień dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorami a pań-
stwami, domagając się zawrotnych 
odszkodowań z tytułu „strat” ponie-
sionych w wyniku ustanowienia w 
sposób demokratyczny praw chro-
niących interes społeczny. W latach 
1996–2012 liczba sporów między 
państwami a inwestorami wzrosła 
13-krotnie: od 38 spraw w r. 1996, do 
514 w r. 2012. Spory te często dotyczą 
milionów dolarów i regularnie osła-
biają demokratyczną politykę.

Amerykański koncern tytoniowy 
Philip Morris zaskarżył ostrzeże-
nia o szkodliwości dla zdrowia 
obowiązkowo umieszczane na pu-
dełkach papierosów w Australii i 
Urugwaju. Szwedzka korporacja 
Vattenfall po demokratycznej de-
cyzji Niemiec o stopniowym wy-
cofywaniu się z energii nuklearnej 
domaga się od rządu tego kraju 
odszkodowania w wysokości 3,7 
mld dol. Amerykańskie przedsię-
biorstwo Lone Pine żąda od Ka-
nady 250 mln dol. w związku z 
moratorium na wydobycie gazu 
łupkowego w prowincji Quebec. 
Często samo zagrożenie roszcze-
niami sprawia, że ustawodawcy 
wycofują się z uchwalania prawa 
lub znacznie je łagodzą. W wielu 
innych przypadkach trybunały – 
zawiązywane ad hoc trzyosobowe 
zespoły, wynajęte z małego klubu 
przeżartych konfliktami interesów 
prywatnych prawników – przy-
znawały przedsiębiorstwom mi-
liardy euro z kieszeni podatników.

Zdaniem organizacji Corporate 
Europe Observatory i Transnatio-
nal Institute umowa w propono-
wanym kształcie spowoduje la-
winę nowych roszczeń ze strony 
wielkiego biznesu.

Cecilia Olivet z Transnational Insti-
tute powiedziała: „Jest tylko kwe-
stią czasu, zanim europejscy i ame-
rykańscy podatnicy zaczną ponosić 
koszty. Problem nie polega jedynie 
na tym, że nasze pieniądze wydane 
zostaną na drogie procesy sądowe, 
kończące się przyznaniem odszko-
dowań dla wielkiego biznesu. Za-
płacimy również rozmontowaniem 
kluczowych regulacji ekologicz-
nych oraz społecznych, by umoż-
liwić korporacjom osiąganie nad-
miernych zysków”.

Z kolei autorka raportu „A Trans-
atlantic Corporate Bill of Rights” 
Pia Eberhardt mówi: „Politykom 
może się wydawać, że działają 
w interesie «swoich» inwestorów 
za granicą, lecz w rzeczywistości 
wystawiają się na łupieżcze dzia-
łania prawne ze strony korporacji. 
Najwyższy czas, aby parlamenty 
po obu stronach Atlantyku zrozu-
miały polityczne i finansowe ry-
zyko związane z rozstrzyganiem 
sporów między inwestorami a pań-
stwami i ucięły plany na tę niebez-
pieczną kartę praw korporacji”.

Raport podkreśla, że szczególnie 
agresywny lobbing na rzecz zapi-
sów w TTIP zwiększających prawa 
inwestorów stosuje amerykańska 

korporacja Chevron, której europej-
skie przepisy w zakresie ochrony 
środowiska i uchwalone w niektó-
rych krajach moratoria przeszka-
dzają w rozwijaniu wielomiliar-
dowych interesów związanych z 
wydobyciem gazu łupkowego. W 
chwili obecnej na podstawie podob-
nych przepisów Chevron próbuje 
uniknąć zapłacenia odszkodowania 
za zanieczyszczenie ropą naftową 
wielkich połaci Puszczy Amazoń-
skiej. Teraz apeluje o „jak najmoc-
niejszą ochronę” przed działaniami 
rządów europejskich, aby „zmini-
malizować ryzyko związane z dłu-
gofalowymi, kapitałochłonnymi 
projektami na wielką skalę [...] taki-
mi jak rozwijanie wydobycia gazu 
łupkowego”.

Pia Eberhardt z Corporate Obse-
rvatory Europe skomentowała to 
w następujący sposób: „Stanowi-
sko Chevronu pokazuje, jaki jest cel 
przepisów dotyczących rozstrzy-
gania sporów między inwestora-
mi a państwami. Jest to zagarniecie 
władzy przez korporacje, aby ogra-
niczyć demokrację i politykę służą-
cą ochronie ludzi i planety”.

Jan Skoczylas na podstawie mate-
riałów Corporate Europe Observa-
tory (Corporateeurope.org). 

transatlantycka karta praw korporacji

Ska Keller,  
Franza Drechsel

W lipcu rozpoczęły się negocja-
cje w sprawie TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, 
Transatlantyckiego Partnerstwa 
Handlu i Inwestycji) – umowy 
o wolnym handlu między Unią 
Europejską a USA. Negocjacjom 
tym towarzyszą protesty i kryty-
ka na wielu poziomach. Za przy-
kład niech posłuży temat, który w 
dyskusji wokół umowy jest pra-
wie nieobecny. Mowa o wpływie, 
jaki podpisanie porozumienia bę-
dzie miało na sytuację globalnego 
Południa. Wpływ ten będzie wy-
nikał nie tylko z przekierowania 
przepływu towarów, ale także z 
dwustronnej europejsko-amery-
kańskiej próby ustalenia nowych 
globalnych standardów. 

Kierunki wymiany
Warto zauważyć, że umowa han-
dlowa nie stworzy wzrostu go-
spodarczego i nowych miejsc 
pacy z niczego. Co więcej, jeże-
li wzrost i miejsca pracy w ogóle 
się pojawią, będzie to wynikało 
ze zmiany w kierunkach prze-
pływów handlowych w związ-
ku ze wzrostem intensywności 
wymiany handlowej pomiędzy 
UE i USA kosztem pozostałych 
państw. Kraje, dla których USA 
pozostaje głównym partnerami 
handlowym, po wejściu w życie 
TTIP zmuszone będą konkuro-
wać z Unią Europejską. Dodat-
kowo państwa, które korzystają 
z niskich ceł w związku z Syste-
mem Powszechnych Preferencji 

Celnych (General System of Pre-
ferences – GSP), zmierzą się z do-
datkowymi kosztami. Jeżeli re-
gulacje handlowe pomiędzy UE i 
USA zmienią się w kierunku po-
głębiającym wymianę pomiędzy 
partnerami, państwa korzystają-
ce z GSP doświadczą spadku eks-
portu do UE i USA.

Krajem, który na podpisaniu po-
rozumienia ucierpi najbardziej, 
jest Meksyk, utrzymujący inten-
sywne relacje handlowe zarówno 
z UE, jak i USA. Są to dwaj naj-
więksi partnerzy handlowi Mek-
syku, podczas gdy sam Meksyk 
jest dopiero trzecim największym 
partnerem handlowym USA i 
osiemnastym UE. Po wprowadze-
niu TTIP, meksykański przemysł 
odzieżowy zmierzy się ze zwięk-
szoną konkurencją z Europy. Cho-
ciaż w r. 2001 miał miejsce spadek 
meksykańskiego eksportu odzie-
żowego do USA po wstąpieniu 
przez Chiny do WTO, potem jed-
nak eksport ten znowu zyskał na 
sile dzięki większej różnorodności 
i koncentracji meksykańskich pro-
ducentów na ubraniach wysokiej 
jakości. Tymczasem Unia Euro-
pejska, a w szczególności Włochy, 
eksportuje coraz więcej odzieży 
do USA, które same produkują jej 
bardzo mało. Jako że przemysły 
odzieżowe UE i Meksyku już teraz 
konkurują o amerykański rynek 
zbytu, TTIP i obniżenie ceł na pro-
dukty z Europy z pewnością nega-
tywnie wpłynie na producentów z 
Meksyku.

Kolejny przykład to handel cytru-
sami. Unia Europejska importuje 
je głównie z RPA, Egiptu i Ma-
roka. Tymczasem głównym ryn-

kiem eksportu cytrusów z USA są 
obecnie Kanada, Japonia i Holan-
dia. Umowa handlowa zaowoco-
wać może zwiększeniem ekspor-
tu cytrusów z USA do UE, i tym 
samym zmuszeniem RPA, Egiptu 
i Maroka do poszukiwań nowych 
rynków zbytu.

Warunki silniejszych graczy
Ewentualne porozumienie pomię-
dzy UE I USA nie dotyczy więc 
jedynie handlu. Prawdziwym 
powodem negocjowania umowy 
jest ratowanie słabnącej pozycji 
ekonomicznej UE i USA poprzez 
ustalanie globalnych standardów. 
Celem tych krajów jest narzuce-
nie pozostałym krajom regulacji 
i standardów składających się na 
nowy handlowy porządek. Po-
dobnie było w przypadku umo-
wy NAFTA (North Atlantic Free 
Trade Agreement), która od jej 
wprowadzenia w r. 1994 służy 
jako wzór dla wszystkich później-
szych umów o wolnym handlu 
podpisywanych przez USA. TTIP 
również służyć będzie jako baza 
dla przyszłych umów o wolnym 
handlu negocjowanych pomiędzy 
USA, UE a krajami trzecimi zmu-
szonymi do zaakceptowania bila-
teralnych ustaleń europejsko–pół-
nocnoamerykańskich.

Możliwy jest jeszcze inny scena-
riusz, polegający na tym, że w dal-
szej perspektywie USA i UE usta-
nowią wspólną strefę wolnego 
handlu z trzecim partnerem. Au-
stralia, Kanada, Chile, Kolumbia, 
Korea, Malezja, Meksyk, Peru, Sin-
gapur i Wietnam to albo państwa 
uczestniczące w negocjacjach, 
albo możliwi przyszli członko-
wie Partnerstwa Transpacyficzne-
go (TPP), negocjowanego obecnie 
przez USA. Wspólna strefa han-
dlowa między TPP a TTIP wyeli-
minowałaby tzw. BRICS (Brazylię, 
Rosję, Indie, Chiny i RPA) – byłby 
to ruch, który spowodowałby, że 
wymienione kraje prawdopodob-
nie chciałyby dołączyć do umo-
wy. Jeśli tak by się stało, musia-
łyby zaakceptować ustalone już 
przez innych warunki handlowe, 
zamiast uczestniczyć w wielo-
stronnych negocjacjach.

Jak widać, obecne bilateralne i 
kilkupodmiotowe negocjacje po-
rozumień mających na celu usta-
nowienie globalnych standar-
dów nie uwzględniają wpływu, 
jaki te porozumienia mieć będą 
na istotnych partnerów handlo-
wych spoza układu. Zmusza to 
pozostałych do zaakceptowania 
warunków narzucanych przez 
najsilniejszych graczy, wzmac-
niając tym samym strukturalną 
niesprawiedliwość światowego 
rynku oraz tradycyjną dominację 
kilku potęg dyktujących warunki 
innym. Przy czym wobec rosnącej 
siły BRICS mało prawdopodob-
nym jest, aby państwa te zaak-
ceptowały warunki TTIP. Nowa 
umowa sprowokuje raczej po-
wstanie dwóch bloków i dwóch 
lustrzanych strategii.

Śmierć wielostronnego ładu
Taki rozwój wypadków zaprze-
czałby ideom, które stanowiły pod-
waliny powojennego porządku 
handlowego, uosabianego wów-
czas przez USA i UE. Jednym z 
głównych celów przyświecających 
wspólnym regulacjom handlowym 
było ustanowienie trwałego poko-
ju poprzez bardziej zintegrowane i 
sprawiedliwe relacje handlowe na 
poziomie światowym.

Dlatego ani bilateralne, ani kil-
kupodmiotowe negocjacje nie 
powinny wyznaczać globalnych 
reguł, ani wpływać na negocja-
cje multilateralne. Lepsze były-
by sprawiedliwe i przejrzyste 
negocjacje multilateralne, włą-
czające społeczeństwa obywatel-
skie ze wszystkich stron świata. 
Za pomocą TTIP USA oraz UE 
nie tylko wykluczają kraje, któ-
re pośrednio dotknięte zosta-
ną przez porozumienie, ale tak-
że negocjują w sposób zupełnie 
nietransparentny, wykluczający 
głos opinii publicznej. Oto dla-
czego jako Zieloni wraz z inny-
mi grupami i osobami zabieramy 
głos w tej sprawie: w nadziei że 
TTIP nie zdoła podważyć mul-
tilateralizmu i zniszczyć szans 
na poprawę losu pracowników i 
mieszkańców krajów globalnego 
Południa.

Ska Keller jest niemiecką eu-
roposłanką. Zajmuje się m.in. 
problematyką migracji i praw 
mniejszości. Franza Drechsel 
była stażystką w biurze posel-
skim Ski Keller.

Artykuł ukazał się w „Green Eu-
ropean Journal”. Przeł. Maciej 
Konieczny.

Złe prognozy 
dla globalnego 
Południa
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Marcin Wrzos

Ujawnienie przez Edwarda 
Snowdena informacji o inwi-
gilacji obywateli Unii Europej-
skiej przez amerykańskie służ-
by w ramach programu PRISM 
stało się początkiem ważnej de-
baty. Interesuje ona nie tylko 
ekspertów: dziś każdy zasta-
nawia się, na ile jego prywatne 
dane są chronione. Czy rosną-
cą inwigilację można ograni-
czyć, czy też jesteśmy skazani 
na to, by było jej coraz więcej? 
I czy nowe unijne rozporządze-
nie o ochronie danych osobo-
wych, nad którym intensywnie 
pracuje Parlament Europejski, 
ma szansę coś zmienić?

Pod koniec września 2013 r. w 
warszawskim BarStudio odbyła 
się debata pt. „Czy jesteśmy ska-
zani na więcej nadzoru?”, współ-
organizowana przez Partię Zielo-
ni i senatora Józefa Piniora.

Snowden – współczesny 
dysydent
Powadzący spotkanie Józef Pinior 
zauważył, że w wyniku rewolucji 
informatycznej pojawiło się sze-
reg niebezpiecznych dla naszej 
prywatności technologii, z któ-
rych służby różnych państw bar-
dzo chętnie korzystają. Powstaje 
orwellowski świat, w którym je-
steśmy non stop inwigilowani. W 
jakimś sensie mamy do czynienia 
z taką sytuacją jak przed rokiem 
1989. Wraca system zagrażający 
naszym podstawowym obywa-
telskim wolnościom. Powszechna 
inwigilacja i brak prywatności to 
największe zagrożenie dla współ-
czesnej demokracji. Orwellowska 
wizja jest bardzo realna i dlatego 
jest potrzebny obywatelski sprze-
ciw. Nie reagując, milcząco zga-
dzamy się na rosnący nadzór.

Pinior pochwalił decyzję grupy 
Zielonych w Parlamencie Euro-
pejskim, by nominować Edwarda 
Snowdena do nagrody Sacharowa 
(ostatecznie nagrodę otrzymała 
Malalala Yousafzai – przyp. red.). 
Podobnie jak Chelsea Manning lub 
Julian Assange, Snowden spełnia 
wszystkie kryteria, pozwalające 
uznać go za współczesnego dysy-
denta. Informacje ujawnione przez 
niego mogą pomóc w odwróceniu 
bardzo groźnego trendu, który w 
coraz większym stopniu zagraża 
demokracji. Unia Europejska po-
winna podjąć większy wysiłek, by 
budować bardziej autonomiczną 
pozycję w toczących się negocja-
cjach z USA.

Co z tym robią Zieloni?
Jan Philipp Albrecht (sprawoz-
dawca Parlamentu Europejskie-
go odpowiedzialny za prace nad 
rozporządzeniem Unii Europej-
skiej o ochronie danych osobo-
wych i koordynator Grupy Zielo-
nych w komisji PE prowadzącej 
dochodzenie w sprawie inwigi-
lacji elektronicznej obywatelek 
i obywateli UE) zaczął od przy-
pomnienia, że od ujawnienia na 
łamach „Guardiana” rewelacji o 
programie PRISM wiemy, że co-
kolwiek robimy, gdziekolwiek 
jedziemy, to informacje te są do-
stępne dla służb. Programy takie 
jak PRISM śledzą wszystkie sie-
ci komunikacji. W jego odczu-
ciu sam fakt zbierania informa-
cji przez służby nie jest czymś 
zaskakującym. Skala tego zjawi-

ska i stopień dostępności danych 
– już tak. Szokujący jest fakt, że 
mimo upływu 16 tygodni nie 
było oficjalnej reakcji rządów 
państw UE. Choć prawa obywa-
teli są łamane, rządy nie zamie-
rzają nic z tym robić.

Zieloni w Parlamencie Europej-
skim na różne sposoby starają 
się podjąć temat inwigilacji. Po 
pierwsze starają się zebrać więk-
szość gwarantującą wymuszenie 
na rządach krajowych zajęcie się 
inwigilacją obywateli europej-
skich przez amerykańskie służ-
by. Po uchwaleniu przez Parla-
ment Europejski odpowiedniej 
rezolucji trudniej rządom państw 
członkowskich ignorować ten 
problem. Po drugie udało się Zie-
lonym doprowadzić do powoła-
nia komisji śledczej. Ma ona za 
zadanie uzyskać wszystkie nie-
zbędne informacje zarówno od 
rządów krajowych, jak i Komisji 
Europejskiej.

W Parlamencie Europejskim 
cały czas trwają prace nad roz-
porządzeniem o ochronie da-
nych osobowych, które ma dać 
obywatelom realne możliwości 
decydowania o tym, czy chcą 
udostępniać swoje dane firmom 
telekomunikacyjnym, portalom 
społecznościowym itp. Zieloni 
chcą, by każdy posiadał pełną 
kontrolę nad danymi. Chociaż 
niektórym może się wydawać to 
abstrakcyjnym problemem, nie 
wszyscy są w stanie wyobrazić 
sobie konsekwencje. Na podsta-
wie historii odwiedzanych stron, 
umieszczanych zdjęć, geolokacji 
można wyliczyć w sposób bar-
dzo dokładny wiele rzeczy. Fir-
my przekazują służbom te dane, 
ale również zbierają je, ponieważ 
są one dla nich bardzo cenne. Na 
ich podstawie mogą personali-
zować ofertę i zarabiać więcej. 
Dlatego musimy się zacząć na 
poważnie troszczyć o ochronę 
swoich danych.

Nadzór i władza
Caspar Bowden (współautor ra-
portu dla Parlamentu Europej-
skiego dot. prawnych proble-
mów chmur obliczeniowych, 
wcześniej m.in. dyrektor Foun-
dation for Information Policy Re-
search oraz były główny doradca 
ds. prywatności w firmie Micro-
soft) wskazał, jak dużo uwagi fir-
my przykładają do kontaktów z 
rządami. Zatrudniają one „amba-
sadorów”, którzy lobbują za ko-
rzystnymi dla nich rozwiązania-
mi. Dziś system funkcjonuje tak, 
że niewiele potrzeba, by wyrazić 
zgodę na wykorzystanie danych. 
Teraz, kiedy zostaną zapisane po 
raz pierwszy, tracimy nad nimi 
kontrolę. Jeśli zostaną zapisane 
na serwerach w Europie, to jesz-
cze mamy jakieś prawa, kiedy 
jednak serwery są w USA, to tra-
cimy kontrolę zupełnie.

Takie duże firmy jak Microsoft 
czy IBM wstępnie przystają na 
europejskie bardziej restrykcyj-
ne rozwiązania dotyczące pry-
watności w sieci, a potem okazu-
je się, że program taki jak PRISM 
ma do nich swobodny dostęp i to 
w zgodzie z amerykańskim pra-
wem. Co więcej, żaden europej-
ski rząd ani organizacja pozarzą-
dowa nigdy się nie dowie, kiedy 
i czy amerykański rząd te dane 
przeglądał. System jest tak skon-
struowany, by chronić tylko oby-
wateli USA, obywatele Unii Euro-
pejskiej są więc dyskryminowani.

Problemy te dotyczą już nie tylko 
USA. Mocarstwami informatycz-
nymi są też Indie i Chiny, a trans-
fer danych ma wymiar globalny. 
Wkrótce może pojawić się pro-
blem inwigilacji z ich strony. W 
prawie amerykańskim niepokoi 
Bowdena szczególnie jeden zapis. 
Prawo pozwala amerykańskim 
służbom inwigilować wszystkie 
organizacje polityczne, których 
działalność dotyczy spraw leżą-
cych w zainteresowaniach ame-
rykańskiej polityki zagranicznej. 
Również w Polsce.

Świadomość tak szerokiej inwigi-
lacji może mieć bardzo negatyw-
ne skutki społeczne. Ponieważ 
NSA wie o nas wszystko, mogą 
się pojawiać wątpliwości co do 
bezstronności ludzi pełniących 
zawody zaufania społecznego, 
jak sędziowie, urzędnicy, dzien-
nikarze, politycy itp. Rodzi się 
jego zdaniem pytanie czy ktoś nie 
będzie chciał na nich wpływać? 
Czy sami nie będą podświadomie 
dostosowywać się do oczekiwań? 
NSA ma przecież dostęp do wie-
lu wrażliwych danych, zna histo-
rię odwiedzanych stron, przeglą-
da prywatną korespondencję… 
Może być to niebezpieczne dla sa-
mej demokracji.

Służby i sygnaliści
W dyskusji pierwszy zabrał głos 
Józef Halbersztadt. Jego zdaniem 
służby amerykańskie nie intere-
sują się specjalnie polskimi oby-
watelami. Nie wiemy jednak, 
jak działają polskie służby i czy 
współpracują z Amerykanami. 
Prawdopodobnie nie dysponują 
aż tak zaawansowaną technolo-
gią, ale sposób działania jest po-
dobny. Niepokój budzi fakt, że 
polski rząd odmawia udzielenia 
jakichkolwiek informacji na ten 
temat. Zapytał również paneli-
stów czy nowe rozporządzenie o 
ochronie danych zostanie przyję-
te jeszcze przed wyborami do PE 
w maju przyszłego roku.

Według Jana Philippa Albrech-
ta trzeba wywierać presję ekono-
miczną na amerykańskie firmy, 
by te przestrzegały europejskich 
regulacji. Również negocjacje 
handlowe między UE a USA po-
winny w centrum stawiać ochro-
nę prywatności. Jego zdaniem lu-
dzie tacy jak Snowden powinni 
być chronieni przed wymierze-
niem kary. Bez nich nigdy nie bę-
dzie wiadomo, jaką technologią 
dysponują firmy, co o nas wiedzą 
i jak tę wiedzę wykorzystują.

Adam Ostolski poruszył kwestię 
ochrony sygnalistów. Jego zda-
niem zdolność do stawienia opo-
ru rosnącej inwigilacji zależy od 
tego, czy i jak będzie się chronić 
takich ludzi jak Edward Snow-
den. Czy Unia Europejska ma 
możliwości i wolę, by ich chro-
nić? – pytał.

Odnosząc się do ochrony sygna-
listów, Caspar Bowden stwier-
dził, że jest sprawą o funda-
mentalnym znaczeniu, aby tacy 
ludzie nie musieli spędzać reszty 
życia w strachu. Trzeba ich chro-
nić. Dobrym pomysłem jest, by 
dostawali nagrody finansowe za 
wyjawianie nieprawidłowości. 
Byłyby one wypłacane z kar na-
kładanych na firmy, które się ich 
dopuściły. System taki funkcjo-
nuje w Stanach Zjednoczonych 
w kontekście rozwiązań antyko-
rupcyjnych, i można by go prze-
nieść na grunt europejski.
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Agata Młodawska

Z punktu widzenia osoby nie-
cierpiącej na przewlekłe cho-
roby, hiszpański system opieki 
zdrowotnej jest przede wszyst-
kim bohaterem medialnych 
newsów.

Drobniejszymi dolegliwościa-
mi można odpowiednio pokie-
rować, zmieścić je w godzinach 
przyjęć dla pacjentów korzysta-
jących z publicznej służby zdro-
wia. Komplikacje pojawiają się 
na ogół, kiedy podejrzewa się 
przypadłość wykraczającą poza 
kompetencje lekarza rodzinnego. 
Przypuśćmy, że potrzebna jest 
cytologia: „Bezpłatna cytologia 
przysługuje raz na 3 lata, chyba 
że pani coś wykryją. Wcześniej 
była raz w roku, ale teraz, rozu-
mie pani, cięcia”. Dopóki jednak 
kontakt ze służbą zdrowia spro-
wadza się do rutynowych kon-
troli, można wszystko w miarę 
sprawnie zaaranżować. Przytra-
fiające się raz na jakiś trzymie-
sięczne kolejki do specjalisty 
można przeskoczyć, zgłaszając 
się od razu na pogotowie. Za-
ciskając pasa, płaci się za leki 

więcej niż w Polsce. Na osłodę 
nieustannie powtarza się zaklę-
cia: dobrze że jest praca, dobrze 
że jest zameldowanie (warunek 
otrzymania karty zdrowotnej), 
dobrze że jest paszport unijny 
(odpadają formalności związane 
z załatwieniem pozwolenia na 
pracę).

Zaklęcia mają jednak pewne po-
ważne ograniczenie: działają tyl-
ko w przypadku osób, którym 
udało się utrzymać pracę. Z ba-
dań cytowanych przez autorów 
i autorki artykułu „Will austerity 
cuts dismantle the Spanish He-
alth Care System?” opublikowa-
nego w 2013 r. w „British Journal 
of Medicine” wynika, że w latach 
2010–2011 liczba osób zmagają-
cych się z zaburzeniami psychicz-
nymi (depresją, alkoholizmem) 
wzrosła o 19% w porównaniu 
do lat 2006–2007. Wzrosła rów-
nież liczba samobójstw. Tymcza-
sem sektor zdrowotny ma coraz 
mniejsze możliwości, żeby od-
powiadać na to zapotrzebowanie 
społeczne.

W 2012 r. cięcia w sektorze opie-
ki zdrowotnej wyniosły 13%, 
przy czym najbardziej ucierpiały 
środki przeznaczone na profesjo-

nalne kształcenie lekarzy, które 
zmniejszono o 75%. Ograniczo-
no wydatki na pomoc dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
Wspomnieć także należy o de-
krecie królewskim, który (wyda-
ny z pominięciem parlamentarnej 
debaty) pozbawił imigrantów o 
nieudokumentowanej sytuacji (z 
wyjątkiem dzieci i kobiet w ciąży) 
prawa do bezpłatnej opieki zdro-
wotnej. Zgodnie z nowymi prze-
pisami od 1 września 2012 r. opła-
ty za dostęp do służby zdrowia 
miały wynieść 59,20 euro dla imi-
grantów do 65. roku życia i 155,4 
euro dla starszych. Dla porówna-
nia, minimalna pensja w Hiszpa-
nii wynosi 640 euro.

W kraju zdecentralizowanym, ja-
kim jest Hiszpania, duże znacze-
nie ma polityka zdrowotna pro-
wadzona przez władze lokalne. 
Część wspólnot autonomicznych 
starała się raczej zminimalizować 
cięcia w służbie zdrowia. Inne 
podążały za tendencjami rządu 
centralnego. W Katalonii działa-
nia partii rządzącej Union y Co-
nvergencia (10% cięcia wydat-
ków na służbę zdrowia w 2012 
r.) skutkowały zmniejszeniem 
liczby łóżek szpitalnych i sal ope-

racyjnych o jedną trzecią, ograni-
czeniami pracy oddziałów pogo-
towia ratunkowego w godzinach 
nocnych lub nawet zawiesze-
niem przyjmowania pacjentów 
w godzinach popołudniowych w 
niektórych placówkach. Taka po-
lityka spotkała się z protestami 
– część organizacji pozarządo-
wych oraz stowarzyszeń lokal-
nych rozpoczęła postępowanie 
sądowe przeciwko ministrowi 
zdrowia. Nie bez znaczenia były 
podejrzenia o korupcję i celowe 
działania na niekorzyść sektora 
publicznego oraz spektakularne 
przypadki śmierci pacjentów na 
skutek zbyt długiego transportu 
do najbliższej placówki. 

Porównując doświadczenia pol-
skie i hiszpańskie, nie sposób 
nie dostrzec oporu społecznego, 
z jakim w Hiszpanii spotkały się 
podobne działania. O ile w Pol-
sce prywatyzacja szpitali nie bu-
dzi masowych społecznych pro-
testów (trudno jednak znaleźć 
problem społeczny, który takowe 
by wzbudzał), o tyle w Hiszpa-
nii sprzeciw wobec cięć w służ-
bie zdrowia jest stałym hasłem na 
wielu demonstracjach. Z moich 
obserwacji wynika, że publiczną 
służbę zdrowia postrzega się tu 
nie jako gwałt na brutalnie okra-
dzionych podatnikach, ale jako 
dobro wspólne wypracowane 
wysiłkiem wielu pokoleń. Dobro 
będące własnością całego społe-
czeństwa, a nie polityków.

Z badań przeprowadzonych na 
zlecenie dziennika „El Pais” wy-
nika, że ogromna większość spo-

łeczeństwa (92%) dobrze ocenia 
jakość pracy lekarzy zatrudnio-
nych w publicznych placówkach. 
To bardzo dobra ilustracja roz-
dźwięku pomiędzy obecną poli-
tyką a oczekiwaniami obywateli, 
komentuje autor artykułu: najle-
piej oceniana jest praca grupy za-
wodowej, którą cięcia dotknęły w 
znacznym stopniu.

Oczywiście można się spierać o 
wpływ protestów społecznych na 
politykę władz w Hiszpanii, po-
wołując się na brak radykalnych 
zmian społecznych, które byłyby 
spowodowane działalnością ru-
chu Oburzonych. Jednak oddol-
ny sprzeciw wobec polityki rządu 
centralnego był – w przypadku 
wyjęcia imigrantów o nieudoku-
mentowanej sytuacji – wsparty 
przez działania części lekarskich 
stowarzyszeń zawodowych oraz 
władze czterech regionów auto-
nomicznych (Kraj Basków, Astu-
ria, Andaluzja i, paradoksalnie, 
Katalonia). Sprzeciw ten nie był 
wyłącznie gestem symbolicz-
nym. W grudniu 2012 r. hisz-
pański odpowiednik Trybunału 
Konstytucyjnego podtrzymał de-
cyzję rządu baskijskiego dotyczą-
cą utrzymania darmowej opieki 
zdrowotnej dla imigrantów o nie-
udokumentowanej sytuacji. Obok 
wyliczeń cięć i ich konsekwencji 
w poszczególnych krajach, warto 
również zwrócić uwagę na spo-
łeczny odbiór takiej polityki.

Agata Młodawska jest socjoloż-
ką, współzałożycielą i redaktor-
ką „Nowych Peryferii”. Mieszka 
w Hiszpanii.

„Rozumie pani, cięcia...”
Jak Hiszpania oszczędza na zdrowiu

Łukasz Moll

Rok temu (2012) 10-lecie istnie-
nia obchodził Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) z siedzibą we włoskiej 
Parmie. Okrągła rocznica zosta-
ła jednak popsuta przez lawinę 
krytyki, jaka spadła na działania 
tej instytucji m.in. ze strony or-
ganizacji pozarządowych, me-
diów, europarlamentarzystów 
czy Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

W Unii Europejskiej EFSA odpowia-
da za określanie standardów żyw-
nościowych oraz przygotowanie 
wspólnotowych aktów prawnych 
w zakresie żywności. Bezpośrednią 
przyczyną powołania wyspecjali-
zowanej instytucji do spraw żyw-
ności był niepokój związany z epi-
demią „choroby wściekłych krów” 
w latach 90. Jednak zdaniem licz-
nych ekspertów i aktywistów EFSA 
nie spełnia dobrze swojej roli. Jej 
działania nie służą bezpieczeństwu 
żywnościowemu w UE, ponieważ 
znajduje się ona pod silnym wpły-
wem przedsiębiorstw z branży bio-
technologii, pestycydów czy żyw-
ności modyfikowanej genetycznie 
(GMO). Działa zasada „drzwi obro-
towych”: lobbyści przemysłu żyw-
nościowego zasiadają w zarządzie 
EFSA, a wykonawcami studiów, 
którymi posługuje się agencja, są 
think tanki wspierające wielkich 
graczy z branży żywnościowej. Za-
siadający Na dodatek agencja pró-
buje zastraszyć krytykujące ją or-
ganizacje pozarządowe procesami 
sądowymi. Problem dostrzegła już 
Komisja Europejska, która zade-
klarowała, że zamierza wymóc na 
EFSA stosowanie się do zasad trans-
parentności oraz niezależności eks-
pertyz.

Niezależność pod lupą
Szerokiego przeglądu 10-letnich 
dokonań EFSA dokonały Corpo-
rate Europe Observatory oraz Earth 
Open Source w raporcie „Conflicts 
on the menu – A decade of industry 
influence at the EFSA” („Konflik-
ty wokół menu – Dekada wpływu 
przemysłu na EFSA”). Autorzy pu-
blikacji zarzucają EFSA obsługiwa-
nie interesów korporacyjnych (efekt 
„obrotowych drzwi” między agen-
cją a branżą żywnościową), ignoro-
wanie niezależnych badań i fawory-
zowanie materiałów pochodzących 
od ekspertów reprezentujących kor-
poracje.

Dla firm żywnościowych rola EFSA 
ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
od oceny ryzyka produktów przez 
agencję zależy to, czy dany produkt 
zostanie dopuszczony do obrotu na 
terenie wspólnego rynku. „Te przed-
siębiorstwa mają szczególny interes 
w tym, w jaki sposób produkt jest 
testowany, kto przeprowadza testy 
i jak interpretowane są ich rezulta-
ty” – piszą autorzy raportu. Tym 
samym niezależność i bezstronność 
EFSA staje się mirażem, a instytucja 
okazuje się pasem transmisyjnym 
dla interesów korporacyjnych, za 
którymi stoją wielkie pieniądze.

Raz jeszcze – podobnie jak w przy-
padku Europejskiego Banku Cen-
tralnego (EBC) – okazuje się, że zade-
klarowana „niezależność” oznacza 
w istocie jedynie niezależność od 
władz publicznych, które mogłyby 
– gdyby zechciały – zdefiniować do-
bro publiczne i wymóc na podległej 
sobie agencji jego realizację. Ale z tru-
dem przychodzi utrzymanie nieza-
leżności względem korporacyjnego 
kapitału, który próbuje infiltrować, 
korumpować i lobbować u decyden-
tów z „niezależnej” instytucji.

Niezależność okazuje się nie do 

utrzymania nie tylko z powodów 
konstrukcji instytucjonalnej, ale tak-
że dlatego, że nawet poszczególni 
członkowie zarządu EFSA nie są 
wolni od afiliacji z podmiotami pry-
watnymi. Szczególnie oburzająca 
jest bliskość EFSA z ILSI (Internatio-
nal Life Sciences Institute) z siedzibą 
w... Waszyngtonie. ILSI to między-
narodowa grupa lobbingowa, która 
ma rozsiane biura na całym świe-
cie, także w Brukseli. Opłacana jest 
przez największe przedsiębiorstwa 
żywnościowe globu, takie jak Aji-
nomoto, Nestle, Coca-Cola, McDo-
nald’s, BASF, Monsanto, Kraft, 
Syngenta, Unilever czy Danone. Or-
ganizacja stara się prezentować jako 
„neutralna” i „naukowa”, ale kry-
tycy demaskują ją jako narzędzie w 
rękach korporacji, które ma za zada-
nie przeforsować regulacje prawne 
zgodne z ich interesami.

Grunt to... samoocena
W przypadku genetycznie modyfi-
kowanej kukurydzy MON863, któ-
rą na niemiecki rynek wprowadzić 
chciało Monsanto, EFSA przyjęła 
studium korporacji i na jego pod-
stawie wydała pozytywną opinię 
o produkcie. Gdy organizacje po-
zarządowe zwróciły się o udostęp-
nienie ekspertyzy do publicznej in-
formacji, EFSA odpowiedziała, że... 
nie zachowała tych dokumentów. 
Również Monsanto wzbraniało się 
przed ich zaprezentowaniem, zosta-
ło do tego zmuszone dopiero przez 
wyrok niemieckiego Sądu Apela-
cyjnego. Okazało się, że w środowi-
sku naukowym nie ma zgody co do 
tego, czy MON863 stanowi zagroże-
nie dla zdrowia konsumentów.

Kiedy Unia Europejska dopuści-
ła do uprawy na swoim teryto-
rium genetycznie modyfikowanego 
ziemniaka Amflora (firmy BASF), 
zakwestionowano opinię, jaką w 

tej sprawie wydał panel EFSA ds. 
GMO. Postępowanie EFSA było o 
tyle oburzające, że stało w sprzecz-
ności z aktualnymi wytycznymi 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) i Europejskiej Agencji Le-
ków (EMA), a nawet wcześniejszy-
mi własnymi stwierdzeniami, które 
to zgodnie wskazywały, że anty-
biotyki neomycyna i kanamycyna 
są szczególnie istotne do zachowa-
nia dla celów terapeutycznych. Zaś 
ziemniak Amflora jest na nie opor-
ny, co rodzi ryzyko, że uodpornią 
się na nie także bakterie odpowie-
dzialne za choroby ludzi i zwierząt.

Jedzenie jest polityczne
Z krytyką przeprowadzaną przez 
organizacje społeczeństwa obywa-
telskiego zgadzają się inne instytu-
cje Unii Europejskiej. W maju 2012 
r. Parlament Europejski odroczył za-
twierdzenie budżetu EFGSA za rok 
2010 na wniosek centroprawicowej 
posłanki z Rumunii Moniki Maco-
vei. Powodem były „konflikty inte-
resów, [które] mogą rzucać cień na 
bezstronność procesu decyzyjnego 
i podważać zaufanie obywateli do 
instytucji w ogóle”. W październiku 
2012 r. krytyczny raport o konflikcie 
interesów w EFSA ogłosił Europej-
ski Trybunał Obrachunkowy od-
powiedzialny za audyt działalności 
instytucji unijnych. Podobne wnio-
ski znalazły się w orzeczeniu Euro-
pejskiego Rzecznika Praw Obywa-
telskich z 23 maja 2013 r. W efekcie 
Komisja Europejska zapowiedziała 
rewizję regulacji, na których oparta 
jest działalność EFSA.

Zaś aktywistów z pewnością czeka 
wiele pracy, jeśli chcą przełamać siłę 
korporacyjnych lobbystów. Uwol-
niona od wpływów agrobiznesu 
EFSA mogłaby stać się elementem 
„żywnościowej rewolucji”, która 
upowszechniłaby w Europie bar-

dziej zrównoważone modele pro-
dukcji, dystrybucji oraz konsumpcji 
żywności. Aktywiści wysuwają pod 
adresem EFSA pięć postulatów: za-
pobieganie konfliktom interesów, 
zmianę unijnych przepisów w celu 
zapewnienia oceny bezpieczeństwa 
produktów przez organy niezależ-
ne od przemysłu żywnościowego, 
ustanowienie dla EPSA kodeksu 
postępowania naukowego, popra-
wę przejrzystości i odpowiedzial-
ności, oraz zapewnienie szerszego 
udziału ekspertów reprezentują-
cych różne dyscypliny naukowe.

Jeśli jedzenie jest polityczne, to z 
pewnością do jego najważniejszych 
aspektów należy polityka zdrowot-
na, którą w tym wypadku prowa-
dzi się nie tylko w szpitalach czy 
przychodniach, lecz także w gospo-
darstwach rolnych, na sklepowych 
półkach, za drzwiami laboratoriów 
i – jak widać – w zaciszu korpora-
cyjnych gabinetów i korytarzy. Na 
szczęście po drugiej stronie mamy 
gwarną agorę, podtrzymywaną 
dzięki czujności organizacji po-
żytku publicznego, zdolne wycią-
gnąć na jaw tajemnice skrywane 
przez wielkie korporacje.

Polityka zdrowotna na talerzu
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HIV, seks i sprawa polska – 
z Jakubem Janiszewskim, au-
torem książki „Kto w Polsce 
ma HIV?”, rozmawia Marcin Ro-
dzinka

Marcin Rodzinka: Czy państwo 
wystarczająco dba o to, by za-
pobiegać szerzeniu się epide-
mii HIV i AIDS? W kodeksie 
karnym jest artykuł penalizują-
cy tzw. intencjonalne zakażenie 
oraz narażenie na zakażenie. To 
dobre prawo?

Jakub Janiszewski: To bardzo 
niedobry przepis, który sprawia, 
że każdy człowiek żyjący z HIV 
jest do pewnego stopnia podej-
rzany. A jak ktoś jest podejrzany, 
to się boi i paradoksalnie prędzej 
ukrywa niż ujawnia, że jest sero-
pozytywny. Poza tym ten prze-
pis sprawia, że cała rozmowa o 
HIV staje się dyskusją o patologii, 
przestępcach i półświatku. I tak 
z poważnej dyskusji o chorobie 
zakaźnej robimy umoralniającą 
przypowiastkę.

MR: Bo każdy zakażony staje się 
potencjalnym przestępcą?

JJ: Tak. Kiedy parę lat temu Hel-
sińska Fundacja Praw Człowieka 
zorganizowała debatę na temat 
HIV, prof. Mirosław Wyrzykow-
ski powiedział, że usiłował usta-
lić pochodzenie tego przepisu i 
od jednego ze znanych polskich 
karnistów usłyszał, że pochodzi 
z czasów, gdy po warszawskim 
Pasażu Wiecha biegali narkomani 
ze strzykawkami i straszyli ludzi. 
I chodziło o to, żeby mieć na nich 
jakiegoś łupnia.

MR: Narkomani nie są groźni?

JJ: Narkomani, podobnie jak 
wszystkie odrzucone, zmargina-
lizowane społeczności nie zagra-
żają nam, „porządnym obywate-
lom”, tylko głównie samym sobie 
przez współdzielenie strzykawek. 

To w ogóle nie jest tak, że ludzie z 
HIV są zagrożeniem dla tych bez 
HIV. Relacje między tymi grupa-
mi nie mogą być ustawione jak w 
meczu w dwa ognie, bo to nie jest 
żadna wojna. Jeśli jesteś człowie-
kiem, to jesteś podatny na choroby 
zakaźne, nie ma na to rady, przed 
tą prawdą nie ma ucieczki. Trzeba 
cię więc wyposażyć w odpowied-
nią wiedzę, pomóc ci wypracować 
zdrowe nawyki, dać ci narzędzia, 
żebyś o siebie dbał. Wszelkie dzia-
łania zakładające, że to inni ci za-
grażają, to ucieczka od tej prostej i 
strasznej prawdy – że każdy z nas 
może być chory. I że kiedyś, z ja-
kiegoś powodu, na jakąś chorobę 
wszyscy umrzemy.

MR: Ale Ty w swojej książce pi-
szesz, że to niedobrze, gdy temat 
staje się zanadto uniwersalny. 
Twierdzisz, że gdy mówimy o 
HIV, że jest sprawą wszystkich, 
automatycznie sprawiamy, że 
jest niczyj...

JJ: Bo w pewnym sensie tak jest. 

Jedni powinni się HIV-em przejąć 
bardziej, inni mniej, bo to nie jest 
lotny wirus. Niemniej lekcja pły-
nąca z tej epidemii ma charakter 
uniwersalny i jest powszechna. 
Musimy się zgodzić na świat, w 
którym bliskie kontakty między-
ludzkie niosą zagrożenia. I to nie 
znaczy, że mamy się bronić przed 
ludźmi... Uważam, że w Polsce 
zwrot „nie ma już grup wysokie-
go ryzyka, HIV i AIDS to sprawy 
uniwersalne” to elegancki trik, po-
zwalający nie zajmować się ani ge-
jami, ani prostytutkami, ani narko-
manami. W ogóle polska metoda 
na HIV sprowadza się do wykle-
pania paru nudnawych formułek, 
które wszyscy już sto razy słyszeli 
i do widzenia. Przecież panujemy 
nad sytuacją, mamy zaledwie 15 
tysięcy zakażonych. Też mi liczba! 
Przecież to śmiesznie mało!

MR: No to HIV jest poważnym 
problemem w Polsce czy nie?

JJ: Przy żenująco niskim pozio-
mie wykrywalności, przy niskim 

testowaniu niewiele wiemy. W 
liczbach ogólnych wydaje się nie-
groźny. Ale jak się popatrzy na 
trendy, a te przy epidemii znaczą 
więcej – to już nie jest tak dobrze, 
bo trendy są wzrostowe. W mazo-
wieckim krzywa zakażeń wśród 
mężczyzn mających kontakty sek-
sualne z mężczyznami od 2009 r. 
zasuwa do góry. I to jest wybitnie 
niedobry sygnał, tym bardziej, że 
nie da się już powiedzieć „to tyl-
ko tak wygląda, bo więcej facetów 
się bada, więc wykrywamy więcej 
HIV”. Owszem, bada się więcej, 
ale i zakaża się coraz więcej.

MR: I kogo za to winić? Obywa-
teli, bo się nie chcą skonfronto-
wać z rzeczywistością, czy pań-
stwo, które o nich nie zadbało?

JJ: To jest spór tak stary, jak cała 
epidemia: liberałowie winią in-
stytucje, konserwatyści – ludzkie 
zachowania. W Polsce, która jak 
wiemy w sprawach seksu i narko-
tyków jest do bólu konserwatyw-
na, zachowania piętnuje się szero-
ko. Za to na instytucje nie patrzy 
dosłownie nikt. Tymczasem, gdy-
by się zastanowić w jaki sposób 
HIV został w naszą rzeczywistość 
społeczną wpisany, to wypadało-
by się złapać za głowę.

MR: Czego oczekiwałeś po wy-
daniu Twojej książki?

JJ: Wiesz, ja byłem chyba bardzo 
głupią osobą, bo spodziewałem 
się debaty.

MR: Przecież były chyba ze trzy.

JJ: Chodziło mi o coś szersze-
go, jakąś wymianę poglądów w 
poważnych mediach, o rozmo-
wę w przestrzeni publicznej. To 
co nastąpiło, w niczym tego nie 
przypominało. Spotkania o któ-
rych mówiłeś, nie były debata-
mi. To były albo utyskiwania we 
własnym, zamkniętym gronie od 
zawsze tych samych paru osób 
zainteresowanych tematem, albo 
spektakularne mordobicie w Kry-
tyce Politycznej, gdy zaprosze-
nie przyjęła Anna Marzec-Bogu-
sławska, szefowa krytykowanego 
przeze mnie Krajowego Centrum 

ds. AIDS. Sądziłem raczej, że doj-
dzie do jakiejś polemiki ze strony 
specjalistów, którzy mogą mieć 
na sprawę inny niż ja punkt wi-
dzenia. Nic takiego nie nastąpiło.

MR: Jaka jest w takim razie Two-
ja recepta na naprawienie syste-
mu w Polsce?

JJ: Na pierwszym miejscu jest 
opis. Musisz wiedzieć najpierw 
jak jest, żeby coś z tym zrobić. 
O sytuacji w Polsce wiemy zbyt 
mało. 

MR: A czy widzisz możliwość 
przeniesienia dobrze działają-
cej polityki HIV/AIDS z innego 
kraju do Polski? Z kraju, gdzie 
epidemiologicznie sytuacja, jest 
lepsza niż u nas?

JJ: Nie chcę zabrzmieć jak wyborca 
PiS-u, ale ja już mam dosyć przeno-
szenia rozmaitych polityk z innych 
krajów, bo to się często źle kończy. 
Polityka to nie jest, coś co się wpro-
wadza dekretem na zasadzie ko-
piuj-wklej, to jest coś, co powinno 
się rodzić w głębokiej, poważnej 
debacie. Być może, póki co, wystar-
czyłoby, żebyśmy się HIV-em na-
prawdę przejęli. Nie jak nudną cho-
robą, w którą już nikt nie wierzy, 
bo przestała być modna, nie jako 
szkolną pogadanką, czy ulicznym 
billboardem, tylko jako czymś, co 
doskonale obrazuje, odzwierciedla 
i wzmacnia nienajlepsze stosunki 
międzyludzkie. W gruncie rzeczy, 
pisząc tę książkę, wcale nie opisa-
łem choroby. To nie jest raport. Nie 
tworzyłem zaleceń i rekomendacji. 
Chciałem po prostu coś zrozumieć. 
I w którymś momencie dotarło do 
mnie, że wcale nie opisałem HIV. 
Opisałem Polskę.

Jakub Janiszewski jest dzien-
nikarzem radiowym, felietoni-
stą i reportażystą. Autor książki 
„Kto w Polsce ma HIV? Epide-
mia i jej mistyfikacje” (Wydaw-
nictwo Krytyki Politycznej, 
2013).

Wersja skrócona. Całość na stro-
nie www.zielonewiadomosci.pl

Rebecca Rafiyah Findlay

W obecnym klimacie zaciska-
nia pasa świadczenia związane 
ze zdrowiem seksualnym sta-
nowią łatwy cel. Cięcia nakła-
dów często są niezauważalne. 
Któż napisze do lokalnej prasy 
list o napotkanych przez siebie 
utrudnieniach w dostępie do te-
stów na rzeżączkę?

Rzetelna wiedza na temat płodno-
ści, życia płciowego oraz związ-
ków międzyludzkich, świadome 
podejmowanie decyzji o posia-
daniu potomstwa i jego liczbie, a 
także dbanie o radość z życia in-
tymnego mają podstawowe zna-
czenie zarówno dla jednostek, jak 
i dla społeczeństwa. Wiążą się one 
zarówno z korzyściami, jak i kosz-
tami – nie tylko ekonomicznymi, 
lecz także dotyczącymi stylu ży-
cia. Angielscy Zieloni zdają sobie 
z tego sprawę, dlatego są jedyną 
partią polityczną w kraju, która 
prawo kobiety do wyboru wpisała 
w sam rdzeń swego programu. Jak 
zatem wygląda stan zdrowia sek-
sualnego w Wielkiej Brytanii?

Niestety na naszych oczach nasi-
lają się ideologiczne ataki na za-

sadę wyboru. Edukacja dotycząca 
życia seksualnego i związków in-
tymnych nadal nie jest w szkołach 
obowiązkowa. W parlamencie 
zdarzają się skoordynowane pró-
by ograniczania dostępu do abor-
cji, a przed klinikami widzimy 
coraz więcej protestów. Mimo to 
sondaże konsekwentnie wskazu-
ją, że nadal 70% ankietowanych 
opowiada się za prawem kobiety 
do wyboru.

W obecnym klimacie zaciskania 
pasa świadczenia związane ze 
zdrowiem seksualnym, doradz-
twem oraz informacją stanowią 
łatwy cel. Tym bardziej, że cię-
cia nakładów często odbywają 
się niezauważalnie. Któż napi-
sze do lokalnej prasy list o napo-
tkanych przez siebie utrudnie-
niach w dostępie do testów na 
rzeżączkę? O konieczności po-
dróżowania ponad 60 mil w celu 
dokonania aborcji? Albo o sytu-
acji, gdy 37-letnia kobieta nie ma 
dostępu do antykoncepcji, gdyż 
specjalistyczna pomoc przysłu-
guje jedynie osobom poniżej 25. 
roku życia?

W odpowiedzi na te wyzwania 
we wrześniu zeszłego roku orga-
nizacje pozarządowe zajmujące 
się zdrowiem seksualnym, Brook 

oraz Family Planning Associa-
tion (Towarzystwo Planowania 
Rodziny), przygotowały wspól-
ną kampanię: Ani Kroku Wstecz. 
Wraz z reorganizacją świadczeń, 
cięciem nakładów, zmianami 
w priorytetach oraz ideologicz-
nymi atakami na ideę wyboru, 
poczułyśmy, że musimy zacząć 
działać natychmiast, zanim po-
prawa, jaką widać w dziedzinie 
zdrowia seksualnego w Wielkiej 
Brytanii, zmieni się w regres.

Jedyna w swoim rodzaju interak-
tywna mapa na specjalnej stronie 
internetowej pozwala ludziom na 
ocenę swoich lokalnych usług i 
wyrażenie zarówno negatywnej, 
jak i pozytywnej opinii na ich te-
mat. W ten sposób jesteśmy w sta-
nie dostarczyć cennych informacji 
o doświadczeniach osób z nich 
korzystających, a także skutecz-
niej działać na rzecz potrzebnych 
zmian. Prezentujemy również 
nowe badania, informacje oraz 
materiały kampanijne, wspiera-
jące ludzi pracujących w tym te-
macie zarówno na szczeblu krajo-
wym, jak i lokalnym.

Narodowa Służba Zdrowia 
(NHS) przechodzi najbardziej ra-
dykalną od 40 lat reorganizację. 
Cała jej struktura zostaje prze-

obrażona, rozbita i poskładana na 
nowo. W efekcie usługi dotyczą-
ce zdrowia seksualnego nie będą 
już świadczone przez lokalne cen-
tra NHS. Teraz to lokalny samo-
rząd odpowiedzialny będzie za 
zamawianie świadczeń antykon-
cepcyjnych, jak również testów 
na choroby przenoszone drogą 
płciową oraz ich leczenie w szpi-
talach. Lekarze rodzinni będą za-
mawiać usługi dla lokalnych spo-
łeczności, jak również leczyć setki 
pacjentek i pacjentów. Seks w rę-
kach urzędników, tak jak w USA, 
zaczyna stawać się istotną kwe-
stią polityczną.

Miałam ostatnio przyjemność za-
prezentować kampanię Ani Kro-
ku Wstecz na wydarzeniu orga-
nizowanym przez Zielonych w 
Birmingham. Dominującą reak-
cją na zaprezentowane przeze 
mnie informację ze strony inspi-
rujących kobiet, jakie przyszło mi 
spotkać, było szczere zdumienie, 
że usługi i informacje dotąd uzna-
wane za oczywiste są teraz zagro-
żone. Na pytanie, co można zro-
bić w tej sytuacji, udzieliłam paru 
podpowiedzi.

Wyzwaniem dla wszystkich za-
interesowanych tematem będzie 
zapewnienie, że lokalne usługi 

trafią do lokalnych społeczności, 
a dostęp do nich nie będzie ogra-
niczony feralnym adresem za-
mieszkania. Jeśli ludzie mają do-
konywać świadomych wyborów, 
muszą mieć dostęp do informacji 
oraz poradnictwa – jako że zdro-
wie seksualne nadal pozostaje dla 
niektórych wstydliwą kwestią, 
trudniej domagać się poprawy 
jakości świadczonych w tej dzie-
dzinie usług. Bycie rzeczniczką/
rzecznikiem zdrowia seksualne-
go to walka o lepszą jakość życia 
– zarówno jednostek, jak i całych 
społeczności. Wyzwaniem, jakie 
przed nami stoi, jest stawienie 
oporu fali przeciwników prawa 
do wyboru.

Rebecca Rafiyah Findlay jest po-
lityczką angielskich Zielonych. 
Pracuje jako specjalistka PR w 
FPA (Family Planning Associa-
tion), brytyjskiej organizacji non 
profit zajmującej się zdrowiem 
seksualnym. Twitter: @Rebecca-
Rafiyah.

Artykuł „We can’t go backwards” 
pochodzi z magazynu „Green 
World”. Dziękujemy redakcji za 
zgodę na przedruk. Przeł. Bartło-
miej Kozek.

Zdrowie seksualne w epoce cięć

Polski sposób na HiV
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O terapii osób uzależnionych 
od narkotyków z Jackiem Char-
mastem rozmawia Piotr Kozak 

Piotr Kozak: Od niemal roku 
prowadzicie w Warszawie po-
radnię dla osób uzależnionych 
od narkotyków. Jaki jest wasz 
pomysł na poradnię?

Jacek Charmast: Chcemy wycią-
gnąć narkomanię z cienia. Utar-
ło się w Polsce, że uzależnionych 
zamyka się w leśnych ośrod-
kach, wyrzuca poza miasto. My 
chcemy zrobić coś odwrotnego. 
Chodzi też o to, żeby promować 
warszawskie podejście do prze-
ciwdziałania narkomanii, które 
jest inne niż w całej Polsce. Chce-
my wprowadzić poradnictwo 
prawne dla osób mających stycz-
ność z narkotykami. W Polsce 
są może dwie lub trzy poradnie, 
gdzie można otrzymać komplek-
sową obsługę prawną. Tymcza-
sem co dziesiąta osoba szukająca 
pomocy ma problemy prawne lub 
domowe z powodu używania ko-
nopi. Nie jest to osoba uzależnio-
na, a mimo to tak się ją traktuje. 
Takie osoby niestety trafiają też 
do zamkniętych ośrodków, co jest 
działaniem na szkodę pacjenta.

PK: Jak wygląda warszawski 
model leczenia osób uzależnio-
nych od narkotyków?

JC: W Warszawie, jak i w całej Pol-
sce, mówimy o działaniach dwóch 
podmiotów, które mają podstawo-
we znaczenie dla struktury świad-
czeń. Po pierwsze jest polityka 
samorządów, po drugie NFZ-u, 
który prowadzi swoją politykę w 
znacznej niezależności od Mini-
sterstwa Zdrowia. To poważny 
problem, bo w efekcie polityka fi-
nansowania lecznictwa uzależnień 
narkotykowych nie przystaje do 
potrzeb określonych przez Kra-
jowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii 2011–2016. Tak jest w 
całej niemal Polsce, z wyjątkiem 
Warszawy i Mazowsza.

PK: Jakie są te potrzeby?

JC: W zakresie lecznictwa Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narko-
manii 2011–2016 wskazuje trzy 
podstawowe potrzeby: pomoc 
ambulatoryjna, leczenie substytu-
cyjne, leczenie oraz postrehabili-
tacja hostelowa. Szczególnie waż-
na jest ta ostatnia forma pomocy. 
Hostel służy nie tylko osobom 
kończącym terapię w ośrodkach. 
Chodzi o to, by osoba pochodząca 
z innej miejscowości mogła przy-
jechać i podjąć leczenie ambula-

toryjne w danym mieście, uczest-
niczyć w terapii, a w tym samym 
czasie uczyć się i pracować. Ho-
stel może również służyć ludziom, 
którzy nie mają gdzie się udać lub 
gdzie wrócić, np. ze względu na 
przemoc domową. Może też słu-
żyć osobom, które wchodzą w te-
rapię substytucyjną.

PK: Ile jest takich hosteli w War-
szawie?

JC: Nie ma żadnego, choć war-
to zaznaczyć, że od jakiegoś cza-
su rozmawiamy już o tym z 
miastem. Podczas prac Komisji 
Dialogu Społecznego ds. Uzależ-
nień zgłosiliśmy zapotrzebowa-
nie na powołanie w mieście sieci 
hosteli.

PK: Hostele są rzeczywiście takie 
ważne?

JC: Hostele są w naszym prze-
konaniu kluczem do rozwiąza-
nia wielu problemów. Hoste-
le mają zapewniać miejsca w na 
ogół kilkuosobowych pokojach, 
gdzie pacjent może zamieszkać 
na czas udziału w programie te-
rapeutycznym. Dzięki temu ma 
czas zapracować na najem wła-
snego mieszkania, nie rezygnując 
zarazem z uczestnictwa w terapii. 
Nieco droższą i bardziej regla-
mentowaną alternatywą dla ho-
steli są mieszkania readaptacyj-
ne. W Warszawie jest kilka takich 
mieszkań, ale to kropla w morzu 
potrzeb.

PK: A jak wyglądają warszaw-
skie programy substytucyjne? 
Wydaje się, że w tej kwestii w 
stolicy uczyniono wiele dobrego.

JC: Warszawa jako jedyne miasto 
w Polsce jest już bardzo blisko 
osiągnięcia wyznaczonego przez 
Krajowy Program Przeciwdziała-
nia Narkomanii wskaźnika 25% 
osób uzależnionych od opiatów 
objętych terapią substytucyjną. 
W Warszawie stosuje się też inne 
leki niż metadon. W porównaniu 
do innych obszarów Polski mamy 
tu ogromny postęp.

PK: Jeżeli mógłbyś, wskaż pro-
szę najważniejsze plusy i minusy 
warszawskiej polityki przeciw-
działania narkomanii.

JC: Plusem jest dobry kontakt 
podmiotów świadczących pomoc 
z osobami zaangażowanymi po 
stronie miasta w pomoc osobom 
uzależnionym, w tym z wicepre-
zydentem Paszyńskim odpowie-
dzialnym za politykę leczniczą. 
Jeżeli miałbym coś zmienić, to 

przede wszystkim postawiłbym 
na rozwój postrehabilitacji hoste-
lowej. Aby jednak to ostatnie mia-
ło sens, musi się zmienić model 
leczenia w całej Polsce.

PK: Dlaczego?

JC: Terapia tradycyjna, oparta o le-
czenie w ośrodkach zamkniętych, 
leczy długo i nieskutecznie. Pacjent 
po dwuletnim pobycie w ośrodku 
zamkniętym nie ma już ochoty na 
żadne leczenie, tylko chce wrócić 
do domu. Wiele działań podejmo-
wanych w ośrodkach to zwykła 
strata czasu. Pacjentom daje się ja-
kiekolwiek, często bezsensowne 
zajęcie. Tymczasem pacjent musi 
mieć poczucie sensu swoich dzia-
łań i określoną perspektywę po 
wyjściu z ośrodka. Tego nie zapew-
nią ośrodki zamknięte, a jedynie 
dobrze prowadzona i przygotowa-
na postrehabilitacja.

PK: Czy dużo zmieniło się w war-
szawskiej polityce przeciwdziała-
nia narkomanii od czasów Pawła 
Wypycha i prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego?

JC: Mam sentyment do Pawła 
Wypycha i administracji Lecha 
Kaczyńskiego, którzy postawili 
na nogi warszawskie lecznictwo 
substytucyjne. Nie jestem prze-
konany, czy dobrym rozwiąza-
niem było odchudzanie admini-
stracji, bo raczej wymagała ona 
lepszej organizacji i dodatkowych 
zadań. Przydałoby się nam wię-
cej planowania, a mniej bezsen-
sownego działania. Przekonuje 
mnie to, co mówi Marek Balicki, 
który powtarza, że w Niemczech 
planowanie finansowania służby 
zdrowia pochłania 20% środków. 
W Polsce jest to 1%. Wniosek jest 
więc taki, żeby więcej myśleć, za-
nim wyda się na coś pieniądze.

PK: Jak zatem mądrze wydawać 
pieniądze przeznaczone na tera-
pię?

JC: Warszawa powinna zacząć 
badać potrzeby pacjentów oraz 
funkcjonowanie systemu pomo-
cy. Można to robić poprzez ba-
danie ruchu chorych. W Polsce 
mamy za dużo ośrodków stacjo-
narnych, prawie 1/3 tego, co ma 
cała Europa. Gdyby nadwyżkę fi-
nansową trafiającą do ośrodków 
przeznaczyć na postrehabilita-
cję, rozwiązalibyśmy większość 
problemów, z jakimi obecnie się 
borykamy. Hostele zmniejszył-
by znacznie koszty ośrodków, a 
przez to uwolniły pieniądze dla 
ambulatoriów i substytucji.

PK: Czy mógłbyś na koniec udzie-
lić kilku krótkich rad, jak popra-
wić polski model leczenia osób 
uzależnionych od narkotyków?

JC: Czas leczenia stacjonarnego 
musi być skrócony z dwóch lat 
do pół roku. Co najmniej dwu-
krotnie należy zwiększyć liczbę 
miejsc leczenia substytucyjnego 
i wprowadzić to świadczenie do 
każdej poradni uzależnień. Nale-
ży opracować wytyczne dla lecz-
nictwa stacjonarnego, bo teraz 
zajmuje się każdym niemal przy-
padkiem. Inaczej leczy się konsu-
menta wielu substancji, inaczej 
użytkownika opiatów, a inaczej 
traktuje ucznia, który dwa razy 
spróbował marihuany. Obecnie 

wszystkich wrzuca się do jedne-
go worka.

Jacek Charmast od prawie 20 lat 
pracuje z osobami uzależnionymi. 
Zajmuje się działaniami z zakresu 
redukcji szkód, w tym problematy-
ką antydyskryminacyjną. W r. 2002 
z jego inicjatywy powołano Cen-
trum Redukcji Szkód w Warsza-
wie, w 2006 r. schronisko dla osób 
leczonych metadonem i punkt 
dziennego pobytu. Przewodniczą-
cy powstałej w 2008 r. Polskiej Sie-
ci ds. Polityki Narkotykowej.

Wersja skrócona. Całość na stro-
nie www.zielonewiadomosci.pl

LECZENIE SUBSTYTUCYJNE
Leczenie substytucyjne jest stosowaną w uzależnieniu od opio-
idów formą opieki medycznej wykorzystującą do leczenia sub-
stancję o właściwościach i działaniu podobnym do właściwości 
i działania narkotyku, który spowodował uzależnienie. […] Cele 
leczenia substytucyjnego są następujące:

• redukcja używania nielegalnych narkotyków; 

• poprawa stanu zdrowia somatycznego i psychicznego 
pacjenta; 

• reintegracja społeczna uzależnionych; 

• redukcja zgonów w skutek przedawkowania; 

• ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń HIV, HCV, HBV i 
innych zakażeń przenoszonych drogą krwiopochodną; 

• redukcja zachowań ryzykownych; 

• redukcja zachowań przestępczych; 

• rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 
narkotyków; 

• stabilizacja pacjenta, łagodzenie objawów zespołu 
abstynencyjnego; 

• ułatwienie korzystania z innych form pomocy; 

• redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu 
przyjmowania narkotyków; 

• poprawa funkcjonowania w aspekcie osobistym, 
społecznym i rodzinnym. 

Źródło: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, http://www.narkomania.gov.
pl/portal?id=106992

Wszystkich 
wrzuca się 
do jednego 
worka



24 * * * o s t a t n i a  s t r o n a * * *

ISSN 1898-8717 08

ZIELONE WIADOMOŚCI są bezpłatnym 
dwumiesięcznym dodatkiem  
do „Zielono i w poprzek”.  
Wydawca: Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO,  
ul. Kabacki Dukt 2 lok. 78, 02-798 Warszawa.

Redakcja: Wojciech Kłosowski, Bartłomiej 

Kozek, Beata Nowak (redaktorka naczelna), 

Adam Ostolski (redaktor wydania), Jan 

Skoczylas, Marcin Wrzos, Weronika Bloch.

Skład, DTP: Beata B. Nowak 

Nakład: 10 tys. egz.

redakcja@zielonewiadomosci.pl

www.zielonewiadomosci.pl

Według tradycyjnej medycyny chiń-
skiej, sny są niezwykle ważną wskazów-
ką i dzięki nim można przewidzieć zbli-
żającą się chorobę. Dlatego też chiński 
lekarz naturalista pyta swego pacjenta 
o to, co mu się śni. W takiej diagnosty-
ce nie ma nic z magii. Po prostu, pod-
świadomość każdego człowieka wie, 
jaki organ w danej chwili jest osłabiony 
i za pomocą sennych obrazów ostrzega 
przed nadchodzącą chorobą.

Bardzo ważną rolę w symbolice snów od-
grywają zwierzęta. Każde zwierzę „opie-
kuje się” innym organem.

Koń symbolizuje serce i układ krwiono-
śny. Jeśli w snach pojawiają się zdrowe, 
piękne konie o lśniącej sierści, lekko bie-
gające po zielonej łące, oznacza to, że serce 
jest silne i zdrowe. Konie ciężko stąpające 
oznaczają, iż mięsień sercowy jest przemę-
czony, zaś konie zmęczone ostrzegają, że 
serce (lub osierdzie) jest otłuszczone i jego 
właścicielowi może w niedalekiej przy-
szłości grozić zawał. Konie niespokojne to 
znak, że sercu grozi nerwica lub arytmia. 
Konie pasące się spokojnie oznaczają, że 
należy mniej jeść. Jeśli zaś pożerają łapczy-
wie jakiś pokarm, znaczy to, iż należy na-
tychmiast zmienić dietę (na lekkostrawną), 
w przeciwnym razie grozi miażdżyca.

Tygrys symbolizuje płuca i układ odde-
chowy. Jeśli zwierzę jest spokojne, oznacza 
to, że narządy oddechowe pracują dosko-
nale. Głodny tygrys oznacza, że pacjent 
oddycha zatrutym powietrzem i grożą mu: 
astma, pylica lub rozedma. Chory tygrys o 
brudnej sierści to znak nadchodzącej aler-
gii, astmy lub chorób krtani. Jeśli zwierzę 
jest złośliwe i napastliwe, pacjentowi grozi 
gruźlica albo choroby nowotworowe.

Jaszczurka (albo baśniowy smok) sym-
bolizuje układ pokarmowy. Jeśli zwierzę 
jest spokojne i przyjacielsko nastawione, 
to znak, że procesy trawienne przebiegają 
bez zakłóceń. Jeśli zwierzę gryzie śniącego, 
oznacza to, że należy natychmiast zmienić 
dietę, bo zagraża niestrawność lub wrzo-
dy żołądka, dwunastnicy albo jelit. Szyb-
ko biegnące zwierzę oznacza, iż pacjent 
niedokładnie przeżuwa pokarm, co grozi 
nieżytami. Zwierzę pozbawione ogona, to 
znak, że część układu pokarmowego jest 
chora i wkrótce schorzenie da o sobie znać.

Małpa symbolizuje pęcherz moczowy. Je-
śli zwierzę jest ruchliwe i skacze po drze-
wach, to znak, że organ jest zdrowy. Małpa 
złośliwa, rzucająca pokarmem przepowia-
da zapalenie dróg moczowych. Jeśli ma 
brzydkie futro, to znaczy, że należy ubie-
rać się cieplej, bo drogi moczowe są wyzię-
bione. Jeśli małpa kąpie się w wodzie, to 
znak, że w organizmie śniącego jest zbyt 
dużo wody i należy mniej solić potrawy 
(sól zatrzymuje wodę). Małpa z zepsutymi 
zębami przepowiada, że w pęcherzu za-
czyna gromadzić się piasek i należy czym 
prędzej zmienić dietę.

Żmija symbolizuje trzustkę. Żmije powoli 
pełznące oznaczają, że narząd jest zdrowy. 
Jeśli żmija jest jedna to znak, że trzustka 

jest osłabiona, co może być spowodowa-
ne spożywaniem zbyt dużej ilości cukru, 
tłuszczu lub alkoholu. Duża ilość szyb-
ko pełznących żmij to znak, że pacjent od 
dawna niewłaściwie się odżywia. Żmije 
plujące jadem oznaczają, że trzustka wy-
dziela zbyt dużo hormonów i pacjentowi 
grozi cukrzyca.

Kogut symbolizuje nerki. Jeśli jest ubar-
wiony niezbyt kolorowo i spokojnie siedzi 
(np. na grzędzie), to znak, że organy te są 
zdrowe. Kogut kolorowy i głośno piejący 
oznacza, że w nerkach zbiera się piasek 
lub kamienie i trzeba czym prędzej zmie-
nić dietę. Kogut uciekający oznacza, że 
kłębuszki nerkowe są osłabione. Jeśli zaś 
zwierzę ma wyskubane pióra to znak, że 
zbliżają się kłopoty z nerkami.

Ryby symbolizują wątrobę i jeśli się śnią, 
zawsze oznacza to osłabienie tego narzą-
du. Duża ilość ryb może świadczyć o pro-
blemach z wydzielaniem żółci lub zbliżają-
cej się marskości.

Owca symbolizuje jelito cienkie. Jeśli ma 
piękną wełnę, narząd ten jest zdrowy. 
Brzydka sierść oznacza, że pacjent żywi się 
nieprawidłowo, je mało wartościową żyw-
ność, w której jest zbyt dużo mięsa, zbyt 
mało zbóż i warzyw, co zwykle kończy się 
nieżytami lub schorzeniami nowotworo-
wymi. Uciekające owce wróżą nadchodzą-
ce stany zapalne.

Królik symbolizuje jelito grube. Głodny 
– to znak, że w organizmie jest zbyt mało 
energii i należy jeść więcej gotowanych 
potraw. Duża ilość królików różnorodnie 
ubarwionych to znak, że zbliżają się choro-
by naczyniowe (np. hemoroidy). Biały kró-
lik oznacza niedrożność jelita (np. polipy).

fot. Flickr.com by shaire productions

Rafał Bakalarczyk

Warszawskie syreny

Na spadzistym brzegu 

zaufania, 

pod kruchym mostem 

między urojeniami 

a realnym koszmarem 

polegamy na sobie leżymy 

we dwie: pół – kobiety 

– pół ryby. Po omacku 

znajdujemy swe usta 

poza wszelkim prawem 

głosu. Tak podwójnie 

wykluczone. Nie ma mowy

która by to ujęła, 

za nami ujęła 

się odkąd zetknęłyśmy 

plecami zmysłami brzuchami 

do krwi musimy się ocierać 

o blizny, o bliskość…

Ławka

Ławka jest krótka. Nikt się nie pali

by tu przyjść i się zająć

tym co zostało odrzucone

Nikt się nie pali, nikt jeszcze nie umiera

na oczach klientów kawiarni

Charlotte. Z wypiekami

na rozpalonej twarzy gorączkuje

tylko zwinięte ciało narkomanki

Ławka jest za krótka. Aż ręce opadają.

Zwierzęca 

siła ciążenia sprawia, 

że odlot nie może się udać do końca

W niezmienionej bieliźnie

od kilku dni. Wszystko co niezmienne

– parafrazując klasyka – 

w powietrzu się rozpływa…

w upalnym powietrzu,  na słońcu

które nie daje już dłużej spać

pośrodku Placu

Zbawiciela, który nie nadejdzie

Jerzy A. Masłowski

Sny o zwierzętach
Chińszczyzna po polsku

Felieton sportowy Wojciecha Kłosowskiego

Jedenaście miejsc za Albanią
Nigdy nie pojmę fenomenu popularności 
w Polsce piłki nożnej. Nie w tym rzecz, 
że kilkunastu szmaciarzy nie umie trafić 
nogą w piłkę. Rzecz w tym, że jednocze-
śnie ci szmaciarze, potwierdzający regu-
larnie swoje nieudacznictwo, lenistwo i 
bezczelne zadufanie w swój status świę-
tej krowy, są zarazem jednymi z najle-
piej opłacanych ludzi w Polsce. Zarabiają 
grube miliony, podczas gdy setki tysięcy 
sportowców z innych dyscyplin, w szcze-
gólności tych nieolimpijskich, klepią real-
ną biedę. Nawet gdy wygrywają regular-
nie międzynarodowe zawody i utrzymują 
się w czołówce światowej lub europejskiej 
swych dyscyplin, nie mają szans na nikły 
nawet procent tego, co zarabiają piłkarze. 
W wielu sportach nieolimpijskich mamy 
realne światowe sukcesy i jednoczesny 
brak finansowania, zaś w futbolu – poraż-
kę za porażką i przy tym pieniądze nie-
wyobrażalne dla przeciętnego Polaka. A 
na dobitkę twardy fakt: ostatnio „nasza” 
reprezentacja zjechała znów w rankingu 
FIFA o cztery miejsca w dół i jest teraz na 
69 miejscu, a więc – o jedenaście miejsc za 
Albanią! 

„Nic się nie stałooo! Polacy, nic się nie sta-
łooOO!!!”. 

Chciałbym na pocieszenie napisać coś 
budującego o sportach walki. Tu zawsze 
dzieją się rzeczy poprawiające nastrój. Ot, 
choćby odbywający się właśnie teraz ko-
lejny Amatorski Puchar KSW. Ale akurat 
dziś i w sportach walki też natrafiam na 

żenadę, a przestrzenią tej żenady jest boks. 
W zbliżającej się walce bokserskiej w wa-
dze ciężkiej (czytelnicy tego felietonu pew-
nie znają już jej wynik, ja jeszcze nie), zmie-
rzą się: Krzysztof Zimnoch i niejaki Artur 
Binkowski. O ile Zimnoch jest znany kibi-
com, choćby z utarczek słowno-ręcznych 
z Arturem Szpilką, o tyle Binkowski nie 
jest znany w Polsce niemal wcale. Od 25 
lat mieszka w Kanadzie i tam boksował ze 
zmiennymi sukcesami (ale np. reprezento-
wał Kanadę na olimpiadzie w Sydney). Te-
raz przyjechał do Polski i – widzimy, kto 
zacz. Do mediów Binkowski mówi: Zim-
noch to konfident!. I objaśnia, że praw-
dziwi bokserzy, jak Szpilka, „Cygan” Ko-
stecki czy on sam, są godni szacunku, bo 
siedzieli w więzieniu, podczas gdy Zim-
noch jest zły, bo współpracował z policją. 
Zimnoch gorliwie zaprzecza, oburza się: 
nigdy nie współpracował z policją. Sły-
chać w jego wypowiedzi wielki żal, że nie 
może pochwalić się odsiadką, by dołączyć 
do grona tych „dobrych”. Promotorzy głu-
pawo się uśmiechają: skandal zwiększa 
oglądalność, więc – kto wie, czy sami nie 
podpuścili Binkowskiego i nie nakręcili tej 
sytuacji. 

Wyjaśniam tępawym osiłkom, i ich cynicz-
nym promotorom: policja to nie komuni-
styczna milicja. Policja pracuje dla mnie 
– obywatela. Na ogół broni mnie przed 
takimi, jak Binkowski, Szpilka czy Kostec-
ki, zanim ci – dzięki pobytowi w pierdlu 
– zmądrzeją i zostaną sportowcami. To 
nie „kolaboranci” współpracują z policją, 

tylko obywatele: ludzie mądrzy, odważni 
i trzymający się zasad. A w więzieniu nie 
siedzą – jak za caratu – patriotyczni boha-
terowie tylko gnojki bez zasad i honoru, 
którzy kradli, napadali i znęcali się nad 
słabszymi, robili jeszcze podlejsze rzeczy. 
To właśnie do ochrony przed nimi potrze-
bujemy policji. Binkowski na konferencji 
prasowej oznajmia, że to hańba, by bokser 
kolaborował z „psami”. Objaśniam cierpli-
wie autorowi tych niemądrych słów: nie 
tylko cała masa bokserów i zawodników 
innych sztuk walki współpracuje otwarcie 
z policją i wymiarem sprawiedliwości (np. 
biorą udział w programach profilaktycz-
nych, czy resocjalizacyjnych, jak choćby 
Mamed Chalidow), ale wielu z nich było 
wprost policjantami, (żeby przypomnieć 
choćby Mirko „Cro-Cop”a Filipowića, 
słynnego zawodnika K1 a potem mma). 

Więc bardzo życzyłbym sobie, by tym ra-
zem to Zimnoch zlał Binkowskiego, jak 
obywatel chuligana, choć obawiam się, 
że nic się już nie ustawi na swoim miej-
scu w zbyt obitej głowie tego ostatniego. 
Przyznam jednak, że w skrytości najbar-
dziej marzy mi się, by jakiś zbłąkany cios 
przypadkowo trafił w zadowoloną gębę 
Tomasza Babilońskkiego – organizatora 
tej walki. Żeby ów przypomniał sobie o 
odpowiedzialności spoczywającej na pro-
motorze. Bo bokserzy jak to bokserzy, ale 
przez podpuszczających ich promotorów 
możemy czasem najeść się takiego wsty-
du, wobec którego wolelibyśmy już chyba 
wylądować jedenaście miejsc za Albanią.


