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Czy może być coś bardziej irytują-
cego od psucia powszechnej zaba-
wy? Jeśli wierzyć badaniom tele-
metrycznym, mecz otwarcia Euro 
2012 obejrzało piętnaście i pół 
miliona widzów, a kolejne setki 
tysięcy oglądały go w Internecie, 
pubach czy strefach kibica. 

Z tej perspektywy łatwo uznać za 
odosobnione protesty aktywistek 
Femen, wskazujących na drama-
tyczny problem handlu kobietami 
związanego z turniejem, czy pro-
testy pod hasłem „Chleba zamiast 
igrzysk”. Czyż narodowe korzy-
ści płynące z budowy stadionów 
i autostrad nie usprawiedliwiają 
zamknięcia paru żłobków i przy-
mknięcia oka na sprzedanie przez 
sutenerów paru kobiet?

W ferworze przygotowań zapo-
mniano o społecznych i ekonomicz-
nych kosztach imprezy. Za sukcesy 
przypisywane Euro uznano budo-
wę dróg, które i tak miały w tym 
okresie powstać. Uzasadnianie ol-
brzymich wydatków nie poprawą 
jakości życia, ale efektem promocyj-
nym, obnażyło absurdalność rozu-
mienia rozwoju kraju. Tymczasem 
wydatki stricte sportowe bardzo 
często konkurowały i wygrywały z 
innymi wydatkami publicznymi. 

Stadion w Poznaniu powstał 
z pieniędzy samorządowych, a w 
tym samym czasie władze miasta 
bronią się jak mogą przed pod-
wyżkami płac w podległych im 
instytucjach opieki nad dziećmi. 
W Warszawie koszt samej tylko 
strefy kibica, zbudowanej na czte-
ry tygodnie, ponad  trzykrotnie 
przekracza całoroczne oszczędno-
ści budżetu miasta na prywatyza-
cji szkolnych stołówek, która np. 
dla dzieci z Woli oznaczała śred-
nią podwyżkę cen obiadów o 30%.

W naszej redakcji mamy typowy 
przekrój społeczny: zarówno za-
gorzałych kibiców, jak i osoby, 
które nie interesują się piłką noż-
ną. Jednak nikt z nas nie pozosta-
je ślepy na fakt, że UEFA została 
zwolniona z płacenia większości 
podatków w Polsce, a turniej dofi-
nansowują rodzice płacący drożej 
za obiady swych dzieci. Nie moż-
na o tym milczeć, zasłaniając się 
powszechną miłością do sportu 
czy zarzucać protestującym ode-
rwanie od społecznych nastrojów.

W tym numerze piszemy jednak 
nie tylko o piłce. W cieniu Euro, od 
20 do 22 czerwca w Rio de Janeiro 
odbędzie się konferencja Rio +20. 
To bodaj najważniejsze na świecie 

wydarzenie poświęcone kwestiom 
ekologicznym. Idziemy o zakład, 
że polskie media nie poświęcą mu 
wiele uwagi, tymczasem omawia-
ne na konferencji tematy pozostają 
kluczowe dla przyszłości całej pla-
nety. Po 20 latach od poprzedniej 
konferencji w Rio świat znalazł się 
znów w punkcie, w którym widać 
coraz wyraźniej, że dotychczasowy 
model rozwoju wyczerpał się. 

I tu, podobnie, jak przy Euro,  mamy 
na razie na protesty aktywistów 
(w tym Femen, a jakże!) wśród mil-
czącego samozadowolenia większo-
ści. Ale coś drgnęło: zmiany klima-
tu widać już gołym okiem a spadek 
bioróżnorodności – od wymierania 
pszczół po ogołocanie ekosystemów 
wodnych i rabunkową wycinkę la-
sów tropikalnych – jest niezaprze-
czalnym i groźnym faktem.

Trwa wielka debata: czy czy odpo-
wiedzią na te wyzwania jest kon-
cepcja zielonej ekonomii? Czy może 
perspektywa czysto ekonomicz-
na nie rozwiązuje już dziś niczego 
i odpowiedzi trzeba szukać w pod-
kreślaniu znaczenia praw człowie-
ka dla zrównoważonego rozwoju?  
Zapraszamy do tej dyskusji.

Redakcja

W ciągu ostatnich 20 lat nie 
mieliśmy do czynienia ze 
zmianą paradygmatu i nadal 
dominują niezrównoważone 
modele rozwoju. Wzrost go-
spodarczy wciąż jest podsta-
wowym wskaźnikiem rozwo-
ju w oficjalnych statystykach. 

Bartłomiej Kozek:
Social Watch – co to 
za organizacja, kiedy 
powstała i jakie są jej 
cele?

Monika Kalinow-
ska: Social Watch to 
sieć składająca się z 
koalicji działających 
w ponad 70 krajach 
skupiających różnorodne orga-
nizacje społeczeństwa obywatel-
skiego. Początkowo Social Watch 
było czymś w rodzaju forum, 
„miejsca spotkania” dla organi-
zacji, które zajmowały się kwe-
stiami rozwoju społecznego i 
dyskryminacji genderowej. Zde-
cydowaliśmy się na bardziej zin-
stytucjonalizowaną formę współ-
pracy, aby stworzyć strategię i 
narzędzia rozliczania państw z 
ich zobowiązań w dziedzinie po-
lityki społecznej i celów rozwo-

jowych. Mechanizmy istniejące 
w ramach systemu ONZ okazały 
się bowiem za słabe.

BK: W jaki sposób to robicie?

MK: Jednym z celów Social Watch 
jest monitorowanie postępu w za-
kresie realizacji praw społecznych, 
ekonomicznych i kulturalnych. 
Rezultatem jest coroczna publi-
kacja raportu, który analizuje sy-
tuację w kilkudziesięciu krajach 
oraz na poziomie międzynarodo-
wym, łącząc ekspertyzy kilkuset 
podmiotów społeczeństwa oby-
watelskiego na całym świecie. Ra-
port służy przede wszystkim jako 
narzędzie rzecznictwa dla koali-
cji krajowych i wsparcia walk lo-
kalnych. Wierzymy, że działania 
na rzecz zlikwidowania ubóstwa, 
osiągnięcia równości płci i spra-
wiedliwości społecznej muszą 
być podjęte przede wszystkim na 
szczeblu lokalnym i krajowym, 
działania na wyższym szczeblu 
mają zaś służyć i odpowiadać 
przed organizacjami działającymi 
lokalnie.

BK: Dlaczego międzynarodowe 
organizacje skupione w Social 
Watch zainteresowały się szczy-
tem Rio+20?

MK: W połowie lat 90. system 
międzynarodowy był w trakcie 
procesu negocjacji podejścia do 
rozwoju w „nowym” zglobali-
zowanym świecie. Szczyt Zie-
mi w Rio de Janeiro w 1992 r. 
był pierwszą po zimnej wojnie 
Konferencją ONZ, która usta-
nawiała ideę zrównoważonego 
rozwoju jako pożądany model 
rozwojowy dla całej społeczno-
ści międzynarodowej. Jako jeden 
z priorytetów w realizacji zrów-
noważonego rozwoju wymienia-
no likwidację ubóstwa. Kolejne 
konferencje były częścią procesu 
przekładania na konkretne zobo-
wiązania i ramy czasowe tego, co 
zostało ogólnie określone w Po-
wszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka z 1946 r. jako „godność dla 
wszystkich”.

Rio+20 – konferencja ONZ na te-
mat zrównoważonego rozwoju, 
która odbędzie się w czerwcu 
w Rio de Janeiro – będzie mia-
ła na celu dokonanie oceny po-
stępu, jaki się dokonał i rozpo-
znanie luk, które pozostały do 
zapełnienia w realizacji zaleceń 
poprzednich konferencji. 
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Koko, ale nie spoko

„UEFA atakuje nasze bramki!” – protest FEMEN przed stadionem w Kijowie, 1.12.2011

Łukasz Moll:  
Nie palcie Euro 
2012

Ewa Charkiewicz:  
Igrzyska i patroszenie 
demokracji

Marcin Wrzos

Zbliżające się Euro 2012 ma 
szansę stać się najbardziej eko-
logiczną imprezą w historii. Tak 
zachwalają ją ludzie odpowie-
dzialni za jej przygotowanie. 
Andrzej Bogucki, członek zarzą-
du do spraw infrastruktury spół-
ki PL.2012, obwieszcza z dumą: 

„W Polsce jest gra w zielone”. Swój 
udział w święcie futbolu ma Mini-
sterstwo Środowiska, czyni to w ra-
mach projektu „Zazielenianie mi-
strzostw EURO 2012”. 

Czy za tymi deklaracjami idą kon-
kretne działania, czy jest to tylko nie 
do końca uczciwa promocja wize-
runku? Niestety wygląda na to, że 
mamy do czynienia z klasycznym 
przypadkiem „greenwashingu”.

Najbardziej ekologiczna 
impreza w historii?

ciąg dalszy na str. 8

Od ekologii do sprawiedliwości społecznej
O sieci Social Watch, Szczycie Ziemi, Rio+20 i zrównoważonym 
rozwoju – Bartłomiej Kozek rozmawia z Moniką Kalinowską

ciąg dalszy na str. 14
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Baczność! 
Do Hymnu!
Cieszą się Polacy,
Cieszy Ukraina,
Że tu dla nas wszystkich,
Euro się zaczyna,
Że tu dla nas wszystkich,
Euro się zaczyna.

Hej!

Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.
Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.

Nasi dzielni chłopcy,
To biało-czerwoni,
Wygrać im się uda
Ucieszy się Smuda
Wygrać im się uda
Ucieszy się Smuda

Hej!

Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.
Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.

Orzełki biegajcie,
Żwawo po murawie,
Zdobywajcie gole,
I będzie po sprawie,
Zdobywajcie gole,
I będzie po sprawie,

Hej!

Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.
Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.

Nie myśl sobie bracie,
Że rady nie damy,
Nie kłopocz się siostro,
My euro wygramy,
Nie kłopocz się siostro,
My euro wygramy,

Hej!

Koko koko Euro Spoko,
Piłka leci hen wysoko,
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
Naszym doping dajmy.

Iza Desperak

Nie chodzę na mecze, tak jak nie chodzę do 
filharmonii – jak mniej więcej 90 proc. miesz-
kańców Łodzi. Nie dotyczy mnie inwestycyj-
ny boom z okazji Euro, bo w moim mieście 
nie ma rozgrywek. Chodziły plotki że jedy-
na branża, mająca szansę na jakieś profity, to 
organizatorzy uciech dla kibiców, którzy wy-
brać mieli tu noclegi – ale chyba nie wybrali. 
W Warszawie ukończono i oddano do użyt-
ku kolejkę na Okęcie. Cieszy mnie to, całkiem 
bezinteresownie, bo do Warszawy na samolot 
wylatujący o typowej porze nie mam z Łodzi 
czym dojechać, ostatni pociąg jest tam o jede-
nastej wieczorem, pierwszy – grubo po szó-
stej. Jedyną linią autobusową, której opłacało 
się utrzymywać połączenie, był PKS Białystok 
– ale zdaje się jej ceną był wyzysk kierow-
ców, którzy zastrajkowali. Dziś późny powrót 
z Okęcia gwarantuje PolskiBus, ale jedynie pa-
sażerom, którzy odpowiednio wcześniej zro-
bią rezerwację przez internet. W przypadku 
spóźnienia samolotu mogą sobie co najwyżej 
pojechać kolejką na Dworzec Centralny i po-
dziwiać jego wystrój po remoncie.

Z okazji Euro ma być wykończony kluczowy 
odcinek autostrady między Łodzią a Warsza-
wą, co mnie niestety nie cieszy, bo nie mam 
samochodu, po mieście jeżdżę rowerem i 
tramwajem, po kraju – pociągiem, a po świe-
cie tanimi liniami. To jest po kraju jeździłam 
pociągiem tak długo, jak się dało, potem nie-
rentowne linie kolejowe zastąpiły rentow-
ne minibusy, z 40 pasażerami na pokładzie 
zdążającymi do i z pracy. To cud, że rozbił 
się tylko jeden z nich. Moja ostatnia podróż 
nieogrzewanym pociągiem na trasie Łódź-
-Gdańsk skończyła się bolesną infekcją, kosz-
ty leczenia przekroczyły kilkakrotnie cenę bi-
letu. Obiecałam sobie wtedy siedzieć w domu 
– albo wybrać hiper-nie-ekologiczne na krót-
kich trasach tanie linie.

Nie opuszczając mego miasta, mogę podczas 
Euro udać się na lokalny Festiwal Kobiet, 
gdzie obok gwiazd takich jak Cichopek czy 
Wiśniewski (Janusz, nie Michał) będą warsz-
taty z Henryką Krzywonos i wykłady o roli 
kobiet w antyku. Mimo komercyjnego opako-
wania ma to być festiwal KULTURY, a w do-
datku wstęp na wszystkie wydarzenia ma być 
bezpłatny! I to mnie naprawdę cieszy.

Nie chodzę ani na mecze, ani do filharmonii, 
ani do multipleksu, ani do spa – bo mój bu-
dżet na kulturę wyczerpują zakupy książek 
na aukcjach internetowych i bibliotecznych 
wyprzedażach, mimo regularnego korzysta-
nia z trzech bibliotek publicznych i dwóch 
naukowych. Nie jestem mieszkanką enklaw 
biedy, długotrwale bezrobotną ani nawet 
przedstawicielką prekariatu. Mam etat, zara-
biam bliżej średniej krajowej niż płacy mini-
malnej, dostałam kredyt i spłacam pożyczkę. 
Na pytanie o zarobki odpowiadam z satys-
fakcją „starcza mi”, bo starcza od niedaw-
na, chociaż stan że-nie-starczało wydawał 
się nie do zmiany. Starcza mi, bo uprawiam 
mało konsumpcyjny tryb życia, ubieram się 
w lumpeksach i chodzę głównie na darmowe 
imprezy kulturalne – jak duża część miesz-
kańców i mieszkanek mego miasta.

Obserwuję więc z niedowierzaniem budowę 
obiektów sportowych, na które ani ja, ani moja 
rodzina, ani moi sąsiedzi nigdy się nie wybie-
rzemy. Zwłaszcza, że już nie można wygrać 
darmowych biletów na koncert w lokalnej gaze-
cie. Obawiam się, że nie trafią tam w przyszło-
ści moje uczennice i kursantki z łódzkich szkół. 
Zajęcia odbywają się w bibliotece na łódzkich 
Bałutach, wzorcowym przykładzie roli bibliote-
ki w wyrównywaniu szans dzieci zagrożonych 
wykluczeniem. Tyle że biblioteka dla dzieci jest 
w tej największej dzielnicy Łodzi tylko jedna. I 
jeszcze jedna dla starszej młodzieży.

Gdyby odtworzyć sieć lokalnych bibliotek i za-
pełnić je nadprodukowanymi podobno ab-
solwentami wyższych uczelni, być może za 
kilkanaście lat zaobserwowalibyśmy wzrost 
liczby zarówno kupujących bilety na mecze, 
jak i bilety do filharmonii. Budujemy za to sta-
diony, burzymy dworzec kolejowy, by zbudo-
wać nowy – który może wpisze się w wielkie 
inwestycje kolejowe, a może nie. Budowa no-
wego dworca, budowana nowego stadionu, 
budowa nowego centrum Łodzi – budzą po-
wszechny entuzjazm. Projekt odbudowy sie-
ci bibliotek publicznych – jeden z kluczowych 
elementów równościowej strategii dla miasta – 
wydaje się na ich tle mrzonką nie do zrealizo-
wania. Nie stać nas na odbudowę sieci przed-
szkoli, wpuszczamy więc na „rynek” fundacje, 
które stworzą przedszkola kontenerowe. O ile 
pomysł wysłania do kontenerów niepłacących 
czynszu wzbudził w Łodzi powszechne obu-
rzenie, a jego pomysłodawca przestał być wi-
ceprezydentem – o tyle przedszkola kontene-
rowe wydają się wszystkim zbawieniem, bo 
miejsc przedszkolnych brakuje nawet dla tych 
dzieci, które już do przedszkola się dostały. 

Mały, niedrogi i kolorowy kontener jest bardzo 
fotogeniczny – inaczej niż stare budynki żłob-
ków i przedszkoli, zamienione na niepublicz-
ne placówki lub przebranżowione. Najważniej-
sze, że bez żadnego wysiłku ze strony władz 
miasta rodzice dostaną przedszkole, „za któ-
re nie zapłacą więcej niż za przedszkole miej-
skie”. Kogo obchodzi, że nauczycielki wycho-
wania przedszkolnego zatrudnione są przez 
fundację na umowach czasowych bez ochrony 
Karty Nauczyciela? Przecież i tak rządzą Bóg i 
Rynek, i tego mają się nauczyć nasze latorośle.

Dzieci z publicznych placówek prowadzone są 
a to na rekolekcje, a to do banku, a to na patrio-
tyczne uroczystości. Prowadzane były też do 
fabryki Coca-Coli – nie wiem czy by przekonać 
je o wyższości coli nad pepsi, czy o atrakcyjno-
ści zatrudnienia przy taśmie – ale fabrykę zli-
kwidowano, a pracowników zwolniono. 

Po edukacji z przedsiębiorczości, patriotyzmu 
i religii nadszedł czas na Adorację Wielkiego 
Wydarzenia, spotkanie dzieci z łódzkich szkół 
z wcieleniem Świętego Graala, Pucharem Mi-
strzostw Europy, dostarczonym przez umun-
durowanych strażników miejskich, którzy 
zostali w tym celu wyposażeni w specjalne 
rękawiczki. Najpierw nastąpiło uroczyste po-
witanie pucharu w ratuszu (gdzie zaproszono 
ponad setkę gimnazjalistów), potem przewie-
zienie go z pompą historycznym trambusem 
do komercyjnej przestrzeni centrum handlo-
wego Manufaktura, gdzie zobaczyć i dotknąć 
mogło tę współczesną relikwię podobno ty-
siąc łodzian, z czego dwie setki dzieci przy-
prowadzonych przez szkoły. 

Zdaniem prezydent Łodzi Hanny Zdanow-
skiej „przyjazd do Łodzi Pucharu Henri De-
launaya to wielka atrakcja zwłaszcza dla naj-
młodszych sympatyków futbolu”. Niestety, 
starsi sympatycy tego sportu nie zgodzili się 
z tą opinią, zamaskowani kibice łódzkich klu-
bów urządzili kontrmanifestację, która mimo 
wspaniałej oprawy z racami nie została zre-
lacjonowana przez media. Wydarzenie to ka-
zało mi się zastanowić, komu służy ta wielka 
feta, do której przygotowujemy się od 2 lat i 
na którą wydajemy tyle publicznych pienię-
dzy. Mnie nie, kibicom, okazuje się, też nie, 
więc komu?

Iza Desperak – Manifa Łódź i Think Tank 
Feministyczny

Adam Ostolski

Nie przyłączę się do grona malkontentów. 
Euro 2012 naprawdę daje Polsce szansę na 
modernizację. Ale tylko od nas zależy, czy 
ją wykorzystamy.
Pamiętacie, co się mówiło, kiedy ogłoszono, że 
Polska będzie wraz z Ukrainą gospodarzem 
Euro 2012? Dominował nastrój euforii, prze-
konanie, że ta impreza da naszemu krajowi 
pozytywnego kopa. Pobudujemy drogi, auto-
strady, stadiony, odnowimy dworce. Będą nie 
tylko igrzyska, ale też inwestycje, miejsca pra-
cy, wzrost gospodarczy, dobrobyt.

Dzisiaj dominuje lepiej lub gorzej skrywa-
ne rozczarowanie. Dworce, owszem, odno-
wiono, ale z autostradami już gorzej. Trzeba 
było specustawy, żeby je wybudować, i trzeba 
było specjalnej ustawy, żeby móc ogłosić, że 
są tymczasowo przejezdne. Wprawdzie tylko 
tymczasowo, bo po Euro trzeba będzie jednak 
dokończyć budowę. (Strach pomyśleć, co bę-
dzie jeśli rządowi spodoba się kiedyś, zgod-

nie z tą logiką, uznać nie do końca wybudo-
wane elektrownie atomowe za „tymczasowo 
bezpieczne”...) A do tego mamy: bankrutujące 
firmy, zadłużone miasta, cięcia w wydatkach 
na edukację, kulturę, pomoc społeczną. I co 
gorsza wszyscy już wiedzą, że UEFA na tej 
imprezie zarobi, a Polska do niej dopłaci. Bo 
podpisaliśmy niekorzystną dla nas umowę, 
dzięki której UEFA może pobierać od polskich 
przedsiębiorców opłaty, zagwarantować mo-
nopol „oficjalnych sponsorów” na przestrzeń 
reklamową i... nie zapłacić ani grosza podat-
ku. Na domiar wszystkiego mamy reportaż 
BBC o rasizmie na polskich stadionach i nie-
przyjemną sytuację polityczną na Ukrainie...

A jednak nie przyłączę się do grona malkon-
tentów. Euro naprawdę daje Polsce szansę na 
modernizację. Przygotowania do igrzysk wy-
ostrzyły obecną już w Polsce tendencję do za-
rządzania miastem jak firmą. Nieliczenie się z 
potrzebami mieszkańców, komercjalizacja ko-
lejnych dziedzin polityki miejskiej, pozorowa-
ne konsultacje społeczne, preferowanie wiel-
kich inwestycji kosztem jakości życia ludzi – te 
cechy miasta rządzonego jak firma stały się 
ostatnio jakoś bardziej widoczne. Coraz wię-
cej ludzi dostrzega fasadowy charakter lokal-
nej demokracji – i co ważniejsze, coraz więcej 
ludzi aktywnie się przeciw temu buntuje.

W wielu polskich miastach – nie tylko w Po-
znaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu 

– ludzie protestują przeciw zamykaniu szkół, 
przedszkoli i żłobków, przeciw oszczędzaniu 
na kulturze, przeciw prywatyzacji szkolnych 
stołówek, przeciw brakowi mieszkań komu-
nalnych i brutalnej praktyce eksmitowania lu-
dzi do kontenerów. Te inicjatywy wychodzą 
od konkretnych protestów, ale coraz częściej 
się ze sobą łączą, kwestionując nie tylko tę czy 
inną decyzję włodarzy miasta, ale całokształt 
miejskiej polityki. I coraz częściej proponu-
ją własną wizję miasta jako wspólnego dobra 
mieszkańców.

Być może niektórzy Polacy są rozczarowani 
tym, że nie udało się tego czy owego przed 
Euro wybudować. Ale ważniejszym uczuciem 
jest dziś oburzenie, gdy okazuje się, że blichtr 
wielkich inwestycji niewiele wspólnego ma z 
ciężarem codzienności. Lanie asfaltu i wzno-
szenie imponujących budowli nie poprawia 
jakości naszego życia. Za stadiony i autostra-
dy płacimy nie tylko pieniędzmi, ale także 
ograniczeniem naszych praw – do bezpłatnej 
edukacji, do dostępnej kultury, do mieszkania 
na ludzką kieszeń, do pomocy społecznej w 
sytuacji, gdy powinie nam się noga.

Euro 2012 nie tylko zaostrzyło materialne wa-
runki prowadzące do buntu, lecz również do-
starczyło symbolicznego zwornika, który po-
zwolił za dziesiątkami lokalnych konfliktów 
rozpoznać wspólną sprawę: „Chleba zamiast 
igrzysk!”. To szansa na modernizację Polski, 
na demokratyzację i upodmiotowienie spo-
łeczeństwa, na stworzenie tego, co niektórzy 
lubią nazywać „społeczeństwem obywatel-
skim”. Ale tylko od nas zależy, czy ją wyko-
rzystamy. 

Puchar Świętego Graala

Euro dało nam kopa
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Marcin Wrzos

Mistrzostwa Europy w piłce noż-
nej promowane są jako święto 
futbolu. Krytyka tej wielkiej im-
prezy traktowana jest jako próba 
wykorzystania sportu dla celów 
politycznych. Takie podejście 
miałoby sens, gdyby piłka noż-
na była tylko zwykłą rozrywką, w 
tym przypadku organizowaną na 
najwyższym komercyjnym pozio-
mie. Dla kogoś, kto nie interesuje 
się piłką na co dzień, może być 
zaskoczeniem, że świat piłkarski 
jest dużo bardziej różnorodny i 
skomplikowany. A polityka od za-
wsze jest jego częścią.

Wielka Brytania
Pierwsze kluby piłkarskie zaczę-
ły powstawać w Anglii w połowie 
XIX w. Na początku futbol był grą 
plebejską, bardziej elitarne szkoły 
wręcz jej zakazywały. Kluby po-
wstawały oddolnie, były tworzo-
ne przez poszczególne środowiska 
i nie pozostawało to bez wpływu 
na światopogląd kibicujących im 
ludzi. Doskonale to widać na przy-
kładzie dwóch szkockich klubów 
z Glasgow. Celtic został stworzo-
ny w dużej mierze przez irlandz-
kich imigrantów, którzy przybyli 
do miasta w poszukiwaniu pracy. 
Do dziś jest to jeden z najbardziej le-
wicowych klubów w Wielkiej Bry-
tanii. Na stadionie Celtów powie-
wają flagi z Che Guevarą, a wśród 
kibiców dominuje światopoglądo-
wy liberalizm, który – inaczej niż na 
kontynencie – idzie w parze z ka-
tolicyzmem. Po drugiej stronie jest 
Glasgow Rangers, klub lojalistów i 
protestantów. Wśród jego kibiców 
dominują poglądy prawicowe. Me-
cze pomiędzy tymi drużynami to 
nie tylko sport, ale także rywali-
zacja pomiędzy dwoma różny-
mi systemami wartości. W epoce 
sprzed powszechnego prawa wy-
borczego był to dla wielu jedyny 
sposób na wyrażenie własnych 
poglądów. Do dziś pozostaje to 
ważne dla kibiców obu drużyn. 
Spotkania między takimi druży-
nami nazywane są derbami i od-
bywają się na całym świecie.

Futbol rozpowszechnił się bardzo 
szybko, tam gdzie docierali angiel-
scy marynarze tam pojawiała się 
również piłka nożna. Wielkie mi-
gracje związane rewolucją prze-
mysłową wyrywały ludzi z ich lo-
kalnego środowiska. W nowych 
miejscach czuli się wyobcowani, 
piłka nożna pozwalała na budowa-
nie nowych relacji, na odbudowa-
nie poczucia wspólnoty.

Argentyna
Najbardziej chyba dziś spektakular-
ne derby mają miejsce w Argenty-
nie. Nigdzie chyba tak wyraźnie nie 
widać podziałów klasowych mię-
dzy kibicami obu klubów i nigdzie 
indziej kibicowanie nie ma aż tak 
powszechnego wymiaru. Ponad 
70% Argentyńczyków, niezależ-
nie od płci, deklaruje się jako kibice 
Boca Juniors lub River Plate.

Pierwszy z tych klubów założony 
został przez włoskich imigrantów 
w portowej dzielnicy Boca. Od po-
czątku był to klub klasy pracującej 
w przeciwieństwie do River Pla-
te, które opierało się na kibicach z 
zamożniejszych klas społecznych. 
Polityka od początku leżała u pod-
staw rywalizacji między tymi klu-
bami. Ci, którzy chcieli od niej 

uciec, kibicowali „niezależnemu” 
Independiente Buenos Aires, klu-
bowi równie utytułowanemu, ale 
posiadającemu znacznie mniej fa-
nów. Wraz ze wzrostem poziomu 
konfliktów społecznych nasilała 
się wrogość między kibicami. Na-
wet dziś trudno wyznaczyć granicę 
między sportem a polityką.

Hiszpania
Nie inaczej jest w innych pań-
stwach, choćby w Hiszpanii. Po-
działy społeczne wywołane dykta-
turą gen. Franco nadal są żywe. Tu 
jednak Gran Derbi nie toczy się mię-
dzy drużynami z tego samego mia-
sta. Silne w tym kraju regionalizmy 
częściowo przesłaniają podziały so-

cjoekonomiczne. Główna rywaliza-
cja przebiega między królewskim 
Realem Madryt „Dumą Katalonii” 
Barceloną. Real od początku jest 
symbolem monarchii, scentralizo-
wanego państwa i tradycyjnych 
wartości. W czasie dyktatury gen. 
Franco był to ulubiony klub rządzą-
cej junty, co nie pozostawało bez 
wpływu na sukcesy, jakie odnosił w 
tamtym okresie. Wokół Barcelony 
jednoczyli się kibice, którzy chcieli 
demokratyzacji i decentralizacji kra-
ju. Dominowały wartości lewicowe, 
co nie pozostawało bez wpływu na 
samą filozofię funkcjonowania klu-
bu. Real Madryt to spektakularne 
transfery i wielkie pieniądze, Bar-
celona to praca u podstaw i oparcie 
gry na wychowankach. Napięcie 
towarzyszące meczom tych dru-
żyn jest dziś nieco mniejsze niż za 
czasów Franco, wtedy każde zwy-
cięstwo Barcelony traktowane było 
jako cios wymierzony w znienawi-
dzony reżim. Również inne kluby 
nie unikają polityki. Najbardziej ja-
skrawym przykładem jest Athletic 
Bilbao. W tym baskijskim klubie 
nie mogą grać Hiszpanie, jej skład 
to Baskowie wzmocnieni ewentu-
alnie graczami zza granicy. Ta zasa-
da prawdopodobnie nie pozwoliła 
klubowi uzyskiwać większych suk-
cesów sportowych. Polityka w tym 
przypadku bierze jednak górę. Nie 
dziwi to, zważywszy, że wielu ki-
biców Athletic ma poglądy separa-
tystyczne i aktywnie wspiera ETA.

Francja
Nieco inaczej jest we Francji, gdzie 
– podobnie jak w Anglii – kluby są 
najczęściej nośnikiem tradycji lokal-
nych. Są jednak i takie kluby, któ-

rych rywalizacja wzbudza emocje 
ogólnofrancuskie. Po jednej stronie 
jest PSG, klub z Paryża, z którym 
utożsamiają się ludzie o poglądach 
prawicowych, lepiej sytuowani, 
wyznający tradycyjne wartości. 
Po drugiej jest wyraźnie lewico-
wy Olympique Marsylia, któremu 
szczególnie kibicują imigranci. W 
jakimś stopniu jest to odwzorowa-
nie najistotniejszej linii podziału 
dzielącej francuskie społeczeństwo.

Włochy
Inaczej wygląda sytuacja we Wło-
szech. Tam nie ma jednego meczu, 
który elektryzowałby cały kraj. Nie 
brakuje jednak polityki, nawet w 
najbardziej skrajnym wydaniu.

Trzeba koniecznie wspomnieć o La-
zio Rzym. Klub jawnie odwołuje się 
do faszystowskiej przeszłości. Fa-
szystowskie pozdrowienia można 
oglądać nie tylko w wykonaniu ki-
biców, ale i piłkarzy. Ciemnoskórzy 
zawodnicy unikają transferów do 
tego klubu jak ognia. Na drugim bie-
gunie jest AS Livorno, klub odwołu-
jący się do idei komunizmu. Przed 
każdym meczem u siebie kibice od-
śpiewują Międzynarodówkę, a na 
stadionie zawsze powiewają czer-
wone flagi z sierpem i młotem. Nie 
powinno to dziwić, to w Livorno 
powołano do życia Włoską Partię 
Komunistyczną. We Włoszech wi-
dać wyraźne podziały, szczególnie 
w dużych miastach różne warstwy 
społeczne kibicują różnym klubom. 
Takie pary tworzą m.in. Juventus z 
Torino, Lazio z Romą czy Inter Me-
diolan z Milanem.

Niemcy
Interesującym przykładem z pol-
skiego punktu widzenia może być 
historia niemieckiego klubu St. Pau-
li. W latach 80. w całym kraju na sta-
dionach zaczynały pojawiać się co-
raz liczniej gupy neonazistów. Tak 
było również w Hamburgu, gdzie 
miejscowy HSV odnosił wtedy duże 
sukcesy. Z tego powodu część kibi-
ców zdecydowała się odejść i zacząć 
kibicować lokalnemu i mało znaczą-
cemu St. Pauli. Położony w portowej 
dzielnicy czerwonych latarń klub 
był idealnym miejscem na stworze-
nie nowej jakości w niemieckiej pił-
ce. Herbem klubu jest piracka flaga, 
a credo jego kibiców to: „nigdy wię-
cej wojny, nigdy więcej faszyzmu, 
nigdy więcej trzeciej ligi”. Sukcesy 

sportowe nie są aż tak ważne, to co 
się naprawdę liczy w St. Pauli, to 
panujący tu klimat tolerancji. Przez 
wiele dbał o to prezes klubu Cor-
nelius Littman, który nie ukrywał 
swojej homoseksualnej orientacji. O 
jego pryncypialności niech świadczy 
fakt, że nie zawahał się usunąć ze 
stadionu seksistowskich reklam jed-
nego z niemieckich czasopism.

Serbia
W krajach postkomunistycznych 
wśród kibiców widać większą niż 
gdzie indziej popularność ideologii 
nacjonalistycznej. Najmniej chlubną 
kartę zapisali kibice Crveny Zvezdy 
Belgrad. Założona przez nich para-
militarna Serbska Gwardia Ochot-
nicza odpowiedzialna była m.in. 
za masakrę w Vukovarze w 1991 
r. i czystki etniczne w Bośni. Nadal 
jest to najbardziej popularny klub 
w Serbii. Na ironię może zakrawać 
fakt, że czerwona gwiazda, będą-
ca symbolem klubu, jest pamiątką 
po jego antyfaszystowskich począt-
kach. Takich pozornych sprzecz-
ności w tej części Europy jest dużo 
więcej.

Polska
Również w Polsce nacjonalistycz-
ne postawy wśród kibiców są bar-
dzo popularne. Czasem wynika to 
z tradycji poszczególnych klubów, 
a czasem z zapomnienia o tradycji.

Początki piłki nożnej w Polsce się-
gają czasów zaborów. Symptoma-
tyczny jest przykład poznańskiej 
Warty. Założyli go Polacy, któ-
rzy nie chcieli grać w klubach nie-
mieckich. Wiele polskich klubów 
z założenia miało służyć afirmacji 
polskości. Niektóre robiły to z po-
szanowaniem dla innych nacji, inne 
nie ukrywały niechęci, szczególnie 
w stosunku do swoich żydowskich 
sąsiadów. Współczesny antyse-
mityzm ma niestety mocne korze-
nie w okresie międzywojennym. 
Na przełomie 1937 i 1938 r. wspo-
minana już Warta Poznań wystą-
piła o wprowadzeniu paragrafu 
aryjskiego, który wykluczałby z 
PZPN kluby, sędziów i piłkarzy 
nie-chrześcijan. Poparły ją niektó-
re kluby, w tym Wisła Kraków. W 
obronie Żydów wystąpiła odwołu-
jąca się do wartości patriotycznych 
i konserwatywnych Cracovia, co 
jeszcze bardziej wzmogło animo-
zje między kibicami tych klubów. 
Aby przekonać się, że tradycja ta 
jest wciąż żywa, wystarczy obej-
rzeć mecz derbowy, z pewnością 
nie zabraknie tam antysemickich 
okrzyków.

Podobnie jest na meczach z udzia-
łem Widzewa Łódź. Klub ten ma 
jak na warunki polskie niezwykłą 
historię. Robotnicze Towarzystwo 
Sportowe Widzew (bo taka jest jego 
pełna nazwa) powstało z inicjaty-
wy lokalnej komórki Polskiej Par-
tii Socjalistycznej. Jego celem było 
„szerzenie wśród mas idei kultury 
fizycznej”. Robotnicza przeszłość 
jest wystarczającym powodem do 
antysemickich ataków ze strony 
kibiców innych drużyn. Z drugiej 
strony rzeczywistość często rozmi-
ja się z tradycją. W kwietniu tego 
roku media donosiły o rozprowa-
dzanych wśród widzewskich kibi-
ców antysemickich koszulek. Ce-
lem ataku był lokalny rywal ŁKS. 
To prawdziwy paradoks, ponieważ 
kibice tego klubu są znani z antyse-
mickich wystąpień.

Świat piłki nożnej nie jest jednak 
czarno-biały, jak chcieliby niektó-

rzy. Ten sam ŁKS przed wojną był 
jednym z klubów, który przeciw-
stawiał się wprowadzeniu paragra-
fu aryjskiego. Kibice nie są zwartą 
masą. Przykładem tego może być 
warszawska Legia, klub związany 
z Józefem Piłsudskim i tradycją le-
gionową. Dziś kibicom tej drużyny 
wydaje się znacznie bliżej do ONR 
niż lewicowych tradycji PPS. Wyra-
zem tego może być wzięcie udziału 
w ostatnim Marszu Niepodległości. 
Sam klub dystansuje się od polityki 
i oficjalnie odwołuje się do patrioty-
zmu. Jego definicja nie jest jednak 
taka sama dla wszystkich kibiców 
Legii. Udział w marszu był przed-
miotem krytyki, a ożywiona dys-
kusja nad tą sprawą trwała jeszcze 
długo po nim.

Ciekawą historię ma również Ruch 
Chorzów, który powstał pod egidą 
Polskiego Komisariatu Plebiscyto-
wego i bardzo silnie odwoływał się 
do polskiego patriotyzmu. Twórcy 
klubu brali udział w powstaniach 
śląskich. Patriotyzm nie przeszka-
dzał nigdy kibicom w manifestowa-
niu odrębności śląskiej tożsamości. 
Dziś te tendencje zdają się nasilać 
i widoczne są chociażby w postaci 
pojawiających się coraz częściej na 
meczach emblematów Ruchu Auto-
nomii Śląska. W przypadku Ruchu 
tradycje przedwojenne przetrwały 
okres PRL, nie wszędzie się to uda-
ło. W tamtym okresie nie przyjmo-
wano do wiadomości podziałów so-
cjoekonomicznych, kluby piłkarskie 
nie mogły się więc do takich różnic 
odwoływać. Wprowadzono podzia-
ły branżowe... Zanik tradycji to jeden 
z powodów uniformizacji postaw 
wśród kibiców różnych drużyn.

Stadion jako trybuna
Były piłkarz Lazio Paolo Di Canio, 
który sam siebie określa jako faszy-
stę, w swojej biografii nazwał sta-
diony „największą trybuną dysku-
sji społeczno-politycznych”. Jest w 
tym oczywiście dużo przesady. Nie 
ulega wątpliwości jednak, że takie 
dyskusje się toczą. Piłka nożna do 
dziś największe zainteresowanie 
budzi w najuboższych warstwach 
społecznych, u ludzi wykluczo-
nych i pozbawionych perspektyw. 
W Polsce to oni zasiadają na stadio-
nach i czasem tylko tam mają oka-
zję na wykrzyczenie swojej frustra-
cji. Obecna tam nienawiść nie jest 
chorobą samą w sobie, ale objawem 
głębszego problemu. Nie wystar-
czy usunąć „kiboli” ze stadionów, 
by zniknęło rosnące rozwarstwienie 
społeczne, zmniejszyło się bezrobo-
cie wśród młodych ludzi, a enklawy 
nędzy nie powiększały się. Antyse-
mityzm, homofobia, rasizm, gloryfi-
kacja przemocy, związki ze światem 
przestępczym to nie wynik gene-
tycznej skazy, którą można wyple-
nić poprzez zamykanie stadionów i 
wzrost cen biletów na mecze. Więk-
sze efekty dałaby skuteczna polity-
ka społeczna i przede wszystkim 
lepszy system edukacji.

Większość kibiców raczej z rado-
ścią przyjmuje Euro. Dla tych rady-
kalniejszych impreza jest świętem 
„pikników”, czyli ludzi, którzy na 
stadionach szukają tylko rozryw-
ki. Zamierzają ją ignorować, przy-
najmniej na ile się da. Nie sposób 
nie dostrzec klasowego podtekstu 
tej niechęci. Stadiony na czas Euro 
przejmują warstwy zamożniejsze. 
Spore znaczenie ma również fakt, 
że jest to wydarzenie przygotowy-
wane przez ekipę Donalda Tuska, 
który dla wielu grup kibicowskich 
jest dziś wrogiem numer jeden. Na-
rastający w Europie strach przed 
polskimi kibicami nie ma większe-
go uzasadnienia. Na meczach re-
prezentacji obowiązuje pakt o nie-
agresji. Będzie więc zapewne jak w 
komercyjnym śnie, potem Euro się 
skończy i wróci szaro-brunatna rze-
czywistość.
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„Euro 2012 to wytrysk pienię-
dzy na samcze święto” – orzekła 
Kazimiera Szczuka. „Stadion na-
rodowy to substytut narodowej 
wojny” – wtóruje jej Magdalena 
Środa. „Chleba zamiast igrzysk!” 
– wołają przeciwnicy Euro 2012 
w Poznaniu, a za nimi na pierw-
szej stronie tygodnik „Przekrój”, 
będący głosem środowisk postę-
powych. W numerze można zna-
leźć rozmaite argumenty przeciw 
organizowanej w Polsce futbolo-
wej imprezie: że piłka nożna to 
współczesne opium dla mas, że 
Euro 2012 to pretekst do zaostrza-
nia reguł bezpieczeństwa, że to 
zbyt duże obciążenie dla budże-
tów miast gospodarskich, co dla 
ich mieszkańców oznacza cięcia 
w wydatkach społecznych, takich 
jak opieka nad dziećmi czy edu-
kacja, że futbol służy zarabianiu 
pieniędzy przez korporacje, wy-

kluczeniu, nacjonalizmowi czy 
seksturystyce. „Dla mnie patrio-
tyzm to pojęcie opresyjne, budują-
ce poczucie fałszywej wspólnoty” 
– mówi Roman Kurkiewicz.

Dlaczego, choć żaden z wymie-
nionych zarzutów nie jest całkiem 
bezpodstawny, mam problem z 
postawą, jaką wobec Euro 2012 
zajęli „młodzi, wykształceni le-
wicowcy z wielkich miast”? Po-
nieważ wymowa ich przenikliwej 
krytyki bliska jest, choć może nie 
do końca świadomie, pogardzie 
elit wobec prostego człowieka, któ-
ry – zamiast nas wysłuchać – woli 
pić piwo przed telewizorem, śpie-
wać wulgarne pieśni pod naszymi 
oknami, wracając chwiejnym kro-
kiem ze „Strefy Kibica”, ubrany 
w kiczowaty szal i kapelusz. Woli 
igrzyska od chleba, który bez jego 
świadomości odbiera mu władza, 
a o który w jego imieniu się upo-
minamy. W zamian niewdzięcz-
nik każe nam się wynosić i nie 
psuć narodowego święta.

Nie samym chlebem...
Każdy, komu zależy na działa-
niach przynoszących realne efekty, 
a nie tylko na poprawie własnego 
samopoczucia, powinien przyjąć 
do wiadomości rzecz dużo prost-
szą od zagadnień tak zawiłych, jak 
ekonomia opieki, lacanowska psy-
choanaliza czy biopolityka: że czło-
wiek nie samym chlebem żyje. Od-
mawianie mu jego prostych, choć 
kosztownych i problematycznych 
z naszego punktu widzenia rozry-
wek, na pewno nie przekona go do 
wysłuchania tego, co mamy do po-
wiedzenia.

W Euro 2012 Polki i Polacy, na 
co dzień sfrustrowani, zagania-
ni, pozbawieni wspólnotowego 
doświadczenia, zakompleksie-
ni wobec bardziej rozwiniętej za-
chodniej Europy, odnajdują czas 
karnawału oraz narodowego unie-
sienia i dumy, który my potrafimy 
tylko skrytykować, zamiast go 
zrozumieć. Niedawno cała Polska 

zastanawiała się, dlaczego mło-
de pokolenie, uznawane za bier-
ne, apolityczne i skupione tylko 
na sobie, nagle w środku zimy 
wypełzło na ulice zaprotestować 
przeciw ACTA. Młodzi nie sprze-
ciwiali się postępującemu urynko-
wieniu szkolnictwa wyższego czy 
wszechobecności niekorzystnych 
dla nich umów śmieciowych. Roz-
juszyła ich dopiero próba ingero-
wania w świat wirtualny. Można 
powiedzieć, że igrzyska okazały 
się dla nich ważniejsze od chleba.

„Against modern 
football” to za mało
Wobec Euro 2012 środowiska 
postępowe znów znajdują się na 
pozycji marginalnej. I to w sytu-
acji, gdy większość Polek i Pola-
ków deklaruje, że nie interesuje 
ich piłka nożna, a w prywatnych 
rozmowach z nimi często można 
odnieść wrażenie, że świadomi 
są kosztów Euro i nie podoba im 

się nachalna propaganda sukcesu 
ze strony rządu Tuska. Mimo to 
nie udało się wywołać masowych 
protestów przeciwko Euro 2012. 
Może zatem samo zadanie zosta-
ła od początku źle postawione? 
Może zamiast krytykować impre-
zę przygotowywaną przez polski 
rząd, samorządy, PZPN i UEFA, 
należałoby nakreślić własną wizję 
miejsca, jakie powinien zajmować 
futbol w społeczeństwie? Wyma-
gałoby to wyjścia poza opowieść 
o piłce nożnej jako czymś prymi-
tywnym, samczym i głupkowa-
tym. „Jeśli nie mogę emocjono-
wać się piłką nożną, to to nie jest 
moja rewolucja”.

Czy naprawdę nie możemy sobie 
wyobrazić innego futbolu niż ten, 
który oglądamy obecnie na are-
nach Euro 2012? Czy piłka nożna 
musi się wiązać z astronomicz-
nymi gażami dla piłkarzy, z  za-
mianą piłkarskich drużyn w pro-
dukty, ze spektaklem medialnym 
i nachalną obecnością reklamują-

Nie palcie Euro 2012. Organizujcie własne!

Monumentalne piłkarskie sta-
diony, w Poznaniu z murawą do 
jednorazowego użytku, i organi-
zacyjne zaplecze komercyjnych 
igrzysk piłkarskich zbudowane 
zostały poprzez wkład ludzkiego 
czasu i pracy, z zasobów przy-
rody bezpowrotnie straconych 
i zamrożonych w stadionach, jak 
i z nakładów publicznych środ-
ków finansowych.
Aby Euro 2012 mogło się odbyć, 
trzeba była także wytworzyć prze-
konanie, że igrzyska Euro 2012 są 
dla „naszego dobra”. UEFA EURO 
2012 dają nam bardzo dobrą oka-
zję, aby patrząc z dołu  przeana-
lizować powiązane ściegi władzy 
(państwo, kapitalizm, patriarchat) 
i spiąć razem to, co rozproszone w 
szczegółach czy  w osobno trakto-
wanych  wątkach. 

Premier rządu, arcybiskup gdań-
ski, Gazeta Wyborcza  i firma Bie-
dronka zgodnym chórem przeko-
nywali nas, iż  igrzyska są naszym 
dobrem wspólnym, a „my wszy-
scy” jesteśmy ich gospodarzami. 
Na rządową kampanię „Polacy 
2012. Wszyscy jesteśmy gospoda-
rzami”, która budowała narodową 
tożsamość wokół futbolu i  legity-
mizowała sprawowanie władzy 
przez neoliberalne elity, wyda-
no milion złotych, w tym 500 tys. 
z rezerwy budżetowej. Takie samo  
hasło na wielkogabarytowych pla-
katach zachęcających  do zakupów 
w dyskontowym supermarkecie 
Biedronka  można było zobaczyć 
na ulicach Warszawy, a zapewne 
zostało zainstalowane w wyobraź-
ni społecznej i na ulicach także 
wielu innych miastach.  „Jeśli zro-
bisz  zakupy w Biedronce, przy-
czynisz się do sukcesu Euro 2012”,  
(a przy okazji do wyzysku kobiet, 
które w nich pracują na śmiecio-
wych umowach i z pampersami 
pod pupą). W ostatnich  dwóch 
neoliberalnych dekadach  futbol 
został urynkowiony. Racjonal-
ność ekonomiczna (organizacja 
pracy i zagospodarowanie emocji  
dla zysku)  wkroczyła do futbolu. 

Jednym z kilku warunków  repro-
dukcji kapitału jest ekspansja na 
nowe  obszary, zarówno w sensie 
geograficznych jak i w sensie sfer 
życia społecznego,w tym także do 
kultury czy do sfery opieki, które 
przeobrażane są pod kątem  gene-
racji zysków. Także futbol został 
objęty logiką ekspansji kapitału.  
Tak jak szpitale, szkoły, miasta  tak 
i  piłkarskie drużyny są przeobra-
żane w firmy, często kosztem de-
strukcji wcześniej istniejących in-
stytucji publicznych czy opartych 
na wspólnej własności. Nie bez 
kozery zniknęły lokalne boiska 
piłkarskie  otwarte dla wszystkich.

Obecny premier (Tusk) jak i po-
przedni (Kaczyński), każdy z nich  
wprowadzał  Igrzyska  metodami 
stanu wyjątkowego. Jeden pre-
mier wart drugiego.  Tak wówczas 
jak dziś premierzy robili  to nie bez 
osobistych korzyści, wykorzystu-
jąc igrzyska dla budowania wła-
snego wizerunku. Gdyż władza 
się dzisiaj legitymizuje przez wi-
zerunek, a nie przez jej społeczne 
korzyści, bo takowych nie ma. 

Aby zrealizować projekt igrzysk pił-
karskich, rząd zaproponował dwie 
specustawy, czyli ustawy, które za-
wieszają i zmieniają obowiązujące 
prawa, aby wprowadzić nadzwy-
czajny tryb realizacji wybranych 
inwestycji i ich otoczenia prawne-
go. Zawieszanie prawa i rządze-
nie przez nadzwyczajne ustawy to 
nic innego, jak wprowadzanie sta-
nu wyjątkowego. Pierwsza specu-
stawa z września 2007 r. dotyczyła 
przygotowaniu finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012. Ustawa m.in. 
wprowadza specjalny tryb podej-
mowania decyzji o inwestycjach, w 
tym wywłaszczeń i korzystania z 
gruntów i przekazuje stadiony spół-
kom powołanych do ich budowy i 
organizacji igrzysk Druga specusta-
wa – Ustawa o zapewnieniu bezpie-
czeństwa w związku z organizacją 
Turnieju Finałowego UEFA Euro 
2012 – idzie w kierunku zawiesze-
nia praw, zaostrzeń kar i wprowa-
dzania nowych form nadzoru.  W 
uchwalonej ustawie policja dostała 
specjalne uprawnienia do groma-
dzenia danych o kibicach. Ustawa o 
zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych i niektórych in-
nych ustaw, która weszła w życie 
31 sierpnia 2011 r., legalizowała spe-
cjalne uprawnienia do gromadze-
nia danych o kibicach wprowadzi-
ła obowiązek nadawania numerów 
identyfikacyjnych osobom uczestni-
czącym oraz dopuszcza gromadze-
nie danych uczestników w formie 
elektronicznej. Najpierw zbiór da-
nych o kibicach, a potem o uczest-
nikach protestów społecznych, jeśli 
takowego jeszcze nie ma?

Taki system zintegrowanej inwigi-
lacji został wdrożony m.in. na Sta-
dionie Narodowym, gdzie zainsta-
lowano blisko 900 kamer (a do tej 
liczby trzeba dodać kamery na dro-
nach – zdalnie sterowanych śmi-
głowcach). Dane wizualne z kamer 
są przetwarzane i integrowane z da-
nymi osobowymi z innych źródeł, 
jakimi dysponuje policja i współ-
pracujące służby bezpieczeństwa 
w Polsce i za granicą. Integracja da-
nych umożliwia totalizację nadzoru.

W zabezpieczaniu UEFA Euro 2012 
biorą udział prywatne firmy i woj-
sko. Organizacja nadzoru nad Euro 
2012 pokazuje na nowe trendy: mi-
litaryzację policji (wyspecjalizowa-
ne oddziały wyposażone jak woj-
sko) i jej prywatyzację (udział firm 
ochroniarskich, w tym zakontrak-
towanych przez UEFA),  zaanga-
żowanie wojska w operacjach po-
licyjnych wobec cywilnej ludności. 
Żandarmeria wojskowa i specjalne 
oddziały wojskowe dostały takie 
uprawnienia jak policja. Na czas 
UEFA Euro 2012 ponownie wpro-
wadzono kontrole graniczne i za-
wieszono unijne prawo do swo-
bodnego przemieszczania się.

Na zasadzie stanu wyjątkowego 
funkcjonuje także UEFA (Federacja 
Europejskich Stowarzyszeń Futbo-
lu), która jest nominalnie organizacją 
pozarządową, ale podobnie jak wie-
le innych NGOs funkcjonuje de fac-
to jak firma. Do organizacji igrzysk 
i zarządzania licencjami UEFA po-
wołała spółki, UEFA Events, SA 
oraz UEFA Media Technologies SA. 
Władza państwa jest sprawowana 
nad terytorium i ludźmi, którzy je 
zamieszkują. Na czas Euro 2012 sta-
diony i ich bezpośrednie otoczenie 
zostały przekazane UEFA. Zwolnie-

nia podatkowe dla UEFA gwaran-
towali kolejni ministrowie finansów 
od 2005 r., w rządach SLD, PiS i PO. 
UEFA funkcjonuje na zasadach spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, to jest 
enklawy, gdzie prawa fiskalne są 
zawieszone. UEFA nie płaci podat-
ków od dochodów z igrzysk (CIT), 
w tym od megadochodów z opłat li-
cencyjnych, a jej działacze, sportow-
cy i sędziowie nie zapłacą w Polsce 
podatku od dochodów osobistych 
(PIT). Natomiast otrzyma zwroty 
VAT. Zwolnienia podatkowe przy-
znano wstecz, za rok 2010. W roku 
finansowym 2010/2011 przychody 
UEFA przekroczyły miliard euro 
(konkretnie wyniosły, 1,384 mld, z 
czego ponad miliard UEFA prze-
kazała dla narodowych organiza-
cji, drużyn i piłkarzy, a własne zy-
ski organizacji wyniosły 85,9 mln). 
W roku igrzysk przychody i zyski 
będą niewątpliwie większe. Podat-
ki od dochodów spółki UEFA pła-
cą w szwajcarskim kantonie Vaud. 
Specjalna relacja między państwem 
a UEFA wykracza poza zawieszenie 
prawa podatkowego. W specusta-
wie o bezpieczeństwie imprez ma-
sowych dopuszczono konsumpcję 
alkoholu. Jednym ze sponsorów 
Euro 2012 jest firma piwowarska 
Carlsberg. Jak zaobserwował rad-
ny z powiatu kraśnickiego, Roman 
Bijak: „Nie da się ukryć, że na czas 
Euro 2012 rządy w Polsce przejmu-
je UEFA. Ograniczone zostaną za-
sady wolnego rynku oraz wolności  
obywatelskie”.

Rodzi to pytania o to, kto efektywnie 
sprawuje suwerenną władzę nad 
ludźmi i terytorium. Z jednej strony 
widać przemieszczanie suwerenno-
ści kapitału (konkretnie do banków 
i wielkich korporacji, w tym w przy-
padku Igrzysk do UEFA). Z drugiej 
strony analiza tego, jak organizowa-
ne są Igrzyska, pozwala zobaczyć 
nową postać państwa, które likwi-
duje prawa socjalne i obywatelskie 
wolności, przeobraża się w firmę, a 
jednocześnie toczy wojnę z obywa-
telami, której najpierw doświadcza-
ją kibice i grupy ludzi związanych 
z ruchami protestu społecznego, a 
potem obejmowane są nią kolejne 
grupy społeczne. Pytanie, kogo i co 
ta nowa rozproszona postać wojny, 
która konstruuje własnych obywa-
teli jako wrogów, ma zabezpieczać.

Think Tank Feministyczny 
dla kampanii Chleba Zamiast 
Igrzysk. 

Fragment tekstu „Dlaczego dosta-
łyśmy igrzyska zamiast chleba”, 
który odnosi się do skutków spo-
łecznych ekologicznych, zarządza-
nia pod rynki finansowe i redystry-
bucji do banków i korporacji oraz 
użytecznej mobilizacji kategorii na-
rodu do zamazania kosztów UEFA 
EURO 2012, na www.10czerwca.
eu, oraz na www.ekologiasztu-
ka.pl/think.tank.feministyczny 
www.zielonewiadomosci.pl

Igrzyska i patroszenie demokracji

fot: zasoby www.10czerwca.eu
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Greenwashing dociera 
do Polski
Termin „greenwashing” został 
ukuty przez dziennikarza Jaya 
Westervelta w 1986 r. Piętnował 
on hotele, które pod pozorem 
dbałości o środowisko namawia-
ły klientów do oszczędniejszego 
używania ręczników. Ekologicz-
ny cel, jakim była oszczędność 
wody, był uzasadnieniem do 
rzadszego prania i w konse-
kwencji maksymalizacji zysków. 
Zjawisko greenwashingu po-
lega na tworzeniu przez firmy 
wizerunku przyjaznego środo-
wisku w sytuacji, kiedy nie ma 
to uzasadnienia w rzeczywisto-
ści. Czasem jest to tylko poda-
nie nieprawdziwych informa-
cji na temat cech produktu lub 
jego oddziaływania na środowi-
sko. Znacznie częściej firmy pro-
mują swoje produkty lub mar-
kę jako przyjazne środowisku, 
a jednocześnie w innych obsza-
rach prowadzą działalność, któ-
ra mu szkodzi. Pozytywne dzia-
łania mają przesłonić pozostałe 
i zmienić sposób postrzegania 
całej firmy. Najczęściej nakłady 
na proekologiczną reklamę prze-
kraczają wpływy uzyskiwane na 
ochronę środowiska.

W Polsce zjawisko greenwashin-
gu jest jeszcze stosunkowo mało 
znane, co nie znaczy oczywi-
ście, że go nie ma. Kto nie wie-
rzy, niech obejrzy emitowaną 
właśnie reklamę jednej z wód 
mineralnych, której przyjazność 
dla środowiska polega na stwo-
rzeniu specjalnej plastikowej bu-
telki – specjalnej, bo... łatwej do 
zgniecenia. Można się domyślać, 
że dzięki temu na wysypiskach 
będzie więcej miejsca na inne 
plastikowe butelki. Innym przy-
kładem jest największy w Polsce 
serwis aukcyjny Allegro. Wy-
starczy zapłacić niewielką sumę, 
by wystawiany przedmiot uzy-
skał specjalne eko-oznaczenie. 
Za 5 zł produkt uzyskuje dodat-

kową nieuczciwą promocję. Jego 
wpływ na środowisko naturalne 
nie ma znaczenia, z eko-oznacze-
niem można by nawet sprzeda-
wać odpady radioaktywne. Pie-
niądze uzyskane w ten sposób 
Allegro przeznacza na Fundację 
All for Planet. O tym, z jak głę-
boką ekologią mamy do czynie-
nia, świadczy strona internetowa 
fundacji... Nie dziwi to, zważyw-
szy, że nawet w adresie strony 
Allegro informującej o fundacji 
widnieje słowo „marketing”.

Konsumenci w Polsce nie są już 
całkowicie bezradni wobec takich 
działań. Mogą zgłaszać skargi do 
Komisji Etyki Reklamy. Przeko-
nała się o tym Enea, reklamująca 
się hasłami: „Potęga wiatru. Siła 
wody. Czysta energia. Czysty biz-
nes”. Komisja uznała, że firma 
wprowadza odbiorców w błąd. 
Zwróciła uwagę, że tylko 5% do-
starczanej przez nią energii po-
chodzi ze źródeł odnawialnych, 
zaś aż 92% ze spalania węgla ka-
miennego i brunatnego. Należy 
oczekiwać, że takich spraw będzie 
więcej, również za sprawą imple-
mentacji prawa europejskiego do 
naszego systemu prawnego.

Konsumenci mogą walczyć z nie-
uczciwymi praktykami, w znacz-
nie gorszym położeniu są oby-
watele. Widać to na przykładzie 
rządowej kampanii propagującej 
w Polsce energię jądrową. Przed-
stawiana jest ona jako „ekologicz-
na”, ponieważ ma prowadzić do 
zmniejszenia emisji CO2. Unika 
się jednak tematu odpadów ra-
dioaktywnych, które mają prze-
cież zdecydowanie negatywny 
wpływ na środowisko. Nikt przy 
zdrowych zmysłach nie uzna 
działań prowadzących do ich wy-
tworzenia za proekologiczne. Tak 
jak w klasycznym greenwashin-
gu, nie chodzi jednak o ochronę 
środowiska, tylko o wytworzenia 
w powszechnej świadomości siel-
skiego obrazu energii jądrowej.

Euro w zielonej aureoli
Przygotowania do Euro dostar-
czają wielu podobnych przykła-
dów. Organizatorzy starają się 
stale budować wrażenie przyja-
znych środowisku działań. Krót-
ki odcinek A2 przedstawiany 
jest jako najbardziej ekologiczna 
inwestycja infrastrukturalna w 
Unii Europejskiej. I jak tu prze-
bić się z informacją, że samocho-
dy przemierzające autostradę nie 
są ekologiczną formą transportu 
i mają na środowisko negatyw-
ny wpływ? Działania zmierzające 
do ograniczenia ich szkodliwości, 
które i tak wymusza przecież pra-
wo, nie mogą być przedstawiane 
jako korzystne dla środowiska. 
Zastosowanie wielu innowacyj-
nych w Polsce rozwiązań jest 
chwalebne, nie daje jednak Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad prawa do określania 
inwestycji jako ekologicznej. Ten 
„produkt” jest tylko trochę mniej 
szkodliwy niż podobne na rynku.

Organizatorzy Euro opanowali 
doskonale jedną z technik green-
washingu, polegającą na przed-
stawianiu działań, które tak czy 
inaczej powinny być podjęte ze 
względów ekonomicznych czy 
prawnych, jako wyrazu troski o 
środowisko. Takim przykładem 
jest postawienie na „zielony” 
transport publiczny. Promowanie 
indywidualnych środków trans-
portu doprowadziłoby do kata-
strofy organizacyjnej. Inaczej po 
prostu się nie da. Informacje o tym, 
że władze specjalnie nie zdecydo-
wały się na rozbudowę parkingów 
na stadionie w Poznaniu, brzmią 
cokolwiek śmiesznie. Podobnie jak 
chwalenie się tym, że z powodów 
środowiskowych zdecydowano 
się wykorzystać pozostałości Sta-
dionu Dziesięciolecia do budo-
wy Stadionu Narodowego. Taka 
forma recyklingu po prostu była 
opłacalna ekonomicznie, środowi-
sko nie miało tu nic do rzeczy.

Niestety poza zieloną iluzją orga-

nizatorzy Euro nie uwzględniali 
spraw związanych z ochroną śro-
dowiska. Dorota Mogielnicka, spe-
cjalistka ds. transportu i ochrony 
środowiska w spółce PL.2012 w 
wywiadzie dla portalu Nowa Ener-
gia (24.04.2012) przyznaje: „nie były 
one kluczowe na pewnym etapie 
przygotowań”. Jak zapewnia, sta-
diony w zakresie energooszczęd-
ności spełniają wszystkie światowe 
standardy. Nie zdecydowano się 
jednak na nic, by poza te standar-
dy wyjść. Nie trzeba się specjalnie 
wysilać, by znaleźć na świecie dzie-
siątki przykładów bardziej „zielo-
nych” stadionów. Nie zdecydowa-
no się nawet na budowę instalacji 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych. Koszty takiej inwe-
stycji zwróciłyby się po 10-15 latach, 
dla spółki PL.2012 (nadzorowanej 
przez Ministerstwo Sportu) było to 
jednak nieopłacalne.

Pokłosiem takiego myślenia jest 
fakt, że żaden ze stadionów, na 
których odbywać się będą mecze 
Euro, nie ma certyfikatu EMAS 
(Eco Management and Audit 
Scheme). Nie budzi to zdziwie-
nia, ponieważ służy on wyróż-
nianiu działań, które wychodzą 
poza wymagane przez prawo mi-
nimum i prowadzą do realnego 
zmniejszenia negatywnego wpły-
wu na środowisko. Organizatorzy 
podejmowali pojedyncze i trochę 
przypadkowe inicjatywy prośro-
dowiskowe i jak w przypadku kla-
sycznego greenwashingu starają 
się wykorzystać tzw. efekt aureoli, 
czyli przenieść ekologiczność tych 
inicjatyw na wszystkie realizowa-
ne działania. Ciekawym rozwią-
zaniem, wykorzystywanym mar-
ketingowo w nieskończoność, jest 
zamontowanie instalacji do zbie-
rania deszczówki, która następ-
nie wykorzystywana jest do na-
wadniania murawy i w toaletach. 
Tyle tylko, że jest to rozwiązanie 
dość powszechnie stosowane i w 
samym tylko Wrocławiu będzie 
można dzięki temu zaoszczędzić 
ok. 120 tys. zł rocznie.

Szanse i przeszkody
Kwestie środowiskowe były po-
strzegane przez zespół przygo-
towujący Euro nie jako szansa na 
budowę przyjaźniejszej dla środo-
wiska infrastruktury, ale jako prze-
szkoda i kłopotliwy czynnik zwięk-
szający koszty. Wymowny jest 
przykład Stadionu Narodowego, 
który jako jedyny nie był budowa-
ny przez samorząd, ale przez pań-
stwo. W sensie formalnym nie jest 
to nowy stadion, ale tylko zmoder-
nizowany Stadion Dziesięciolecia. 
Dzięki takiej klasyfikacji nie trze-
ba było sporządzać wymaganego 
przez prawo raportu z oddziaływa-
nia inwestycji na środowisko.

Nic zatem dziwnego, że na potrze-
by marketingowe wyszukuje się 
czasem nawet groteskowe przy-
kłady uzasadniające tezę o naj-
bardziej zielonych mistrzostwach 
w historii. Euro 2012 jest impre-
zą masową, musi więc stanowić 
duże obciążenie dla środowiska 
naturalnego. Cztery lata temu w 
samym tylko Wiedniu kibice „wy-
produkowali” 196 ton śmieci, 21 
ton plastikowych butelek i 710 m3 
ścieków z 570 toalet. W Polskich 
miastach będzie podobnie, pora-
dzenie sobie z tym problemem nie 
może być wyznacznikiem zielo-
ności imprezy. Stosowanie naczyń 
wielorazowych czy też promowa-
nie cateringu niegenerującego od-
padów to w dzisiejszych czasach 
norma, a nie powód do dumy.

Coraz częstsze przypadki green-
washingu w sferze publicznej 
wywołują zaniepokojenie. Nie-
uczciwy zielony PR służy dziś 
do zdyskredytowania przeciwni-
ków politycznych, stosowany jest 
jako forma ataku wyprzedzające-
go. Definicje tego, co ekologicz-
ne zmieniają się w zależności od 
okoliczności. O tym, co jest przy-
jazne środowisku decyduje po-
trzeba chwili. Nie ma niestety na-
wet odpowiednika Komisji Etyki 
Reklamy, która mogłaby napięt-
nować takie nieuczciwe prakty-
ki. Ludzie podnoszący problemy 
związane z ochroną środowiska 
przedstawiani są jako radykało-
wie. Szkoda, że Euro 2012 stało 
się pretekstem do tego rodzaju 
marketingu.

Najbardziej ekologiczna 
impreza w historii?

ciąg dalszy ze str. 1

cych się korporacji? Tak się skła-
da, że – z własnego doświadcze-
nia – wiem, że piłka nożna może 
być inna.

Piłka nożna może być 
inna
Moje miasto, Gliwice, może się po-
szczycić długą i piękną tradycją 
rozwijających się oddolnie drużyn 
piłki pięcioosobowej. W latach 80. 
w Gliwicach zaczęły wyrastać dru-
żyny, zazwyczaj połączone więza-
mi koleżeńskimi, zawodowymi, 
szkolnymi czy dzielnicowymi, z 
których wyłoniła się liga „szóstek”, 
tzn. rozgrywek, w których na ma-
łym boisku gra się „sześciu na sze-
ściu”. Z czasem przekształciła się w 
ligę „piątek”. Dzięki takim inicjaty-
wom, realizowanym oczywiście 
nie tylko w Gliwicach, ale tutaj – w 
tamtym okresie – prawdopodob-
nie z największym rozmachem, 
narodził się w Polsce „futsal”, czyli 
piłka halowa.

Początkowo mecze „szóstek” i „pią-
tek” odbywały się na asfaltowych 
boiskach przy gliwickich szkołach. 
Z czasem coraz częściej grano na 

halach sportowych. Rozgrywki 
spotykały się z rosnącym zainte-
resowaniem. W Gliwicach do dziś 
funkcjonuje kilka klas rozgrywko-
wych futsalu, w których występuje 
kilkadziesiąt drużyn. Funkcjonują 
także drużyny oldbojów, juniorów 
i kobiet. W międzyczasie do gliwic-
kich rozgrywek włączane zostały 
kolejne zasady, które obowiązują 
w zawodowych ligach, pojawił się 
profesjonalny sprzęt piłkarski, dru-
żyny zyskiwały kolejnych, co waż-
ne, lokalnych sponsorów. Gliwickie 
środowisko wydało silne drużyny, 
z P.A. Novą Gliwice na czele, które 
odnosiły sukcesy na szczeblu kra-
jowym i międzynarodowym, zo-
stawały mistrzami Polski, a piłka-
rze wywodzący się z Gliwic przez 
wiele lat stanowili trzon polskiej 
reprezentacji w futsalu. Nie cho-
dzi jednak tylko o czysto sportowe 
sukcesy. Dzięki tej inicjatywie udało 
się rozpropagować sport, budować 
prawdziwe więzi między ludźmi, 
odciągnąć młodych ludzi od uży-
wek, dać perspektywy chłopakom 
z trudnych domów, którzy poprzez 
grę w piłkę mogli poznać ludzi, któ-
rzy wyciągnęli do nich pomocną 
dłoń, albo po prostu rozwinęli swój 
talent i zrobili futsalowe lub piłkar-

skie kariery. Przez boiska „piątek” 
w Gliwicach, podobnie jak w in-
nych miastach, przewijali się także 
czołowi polscy piłkarze z dużych 
boisk, jak Tomasz Wałdoch, Jerzy 
Dudek, Kamil Kosowski, Jacek Wi-
śniewski czy Grzegorz Kasprzik.

Dzięki takim inicjatywom w pił-
kę może grać praktycznie każdy. 
W najniższych ligach można spo-
tkać drużyny złożone z podsta-
rzałych, brzuchatych panów albo 
zupełnych piłkarskich dyletan-
tów, które grały tylko dla swojej 
przyjemności. No dobrze, ale co 
to ma do Euro 2012?

Alter-Euro
Wydaje mi się, że wykorzystując 
podobne doświadczenia, można 
stworzyć oddolne, demokratycz-
ne, inkluzywne Alter-Euro, któ-
rego organizatorami moglibyśmy 
być faktycznie wszyscy. Co czte-
ry lata, albo i częściej, imprezę or-
ganizowałoby jedno państwo na 
całym swoim terenie. W dużych 
miastach, miasteczkach i wsiach 
odbywałyby się turnieje międzyna-
rodowe – na dużych boiskach, orli-
kach, boiskach szkolnych, w halach 

sportowych czy na piasku. Były-
by turnieje dla młodych i starych, 
mężczyzn i kobiet. Nie trzeba by 
reprezentować koniecznie swojego 
kraju. Wzorem Mistrzostw Świa-
ta dla nieuznawanych państw, o 
których kiedyś gdzieś słyszałem, 
miejsce dla siebie mogliby znaleźć 
Ślązacy, Kaszubi, Eskimosi, Tybe-
tańczycy, Katalończycy, ekolodzy, 
geje...

Taki turniej byłby faktycznie uspo-
łeczniony. Dzisiaj Euro w każdym 
kraju wygląda podobnie. Nie ma 
miejsca na autentyczność, na od-
mienność. Stadiony i Strefy Kibica 
są wszędzie robione na jedną mo-
dłę. Imprezę obsługują wielkie kor-
poracje. Wszystko odbywa się we-
dług jednej, sprawdzonej formuły. 
Podjęcie przyjezdnych zza granicy 
we własnym mieście, pokazanie 
im okolicy, spędzenie z nimi czasu 
pozwalałoby nam czuć się praw-
dziwymi gospodarzami turnieju. 
Trzeba by im pokazać nieco więcej 
niż kawałek prostej drogi, ładny ho-
tel i trochę blichtru wokół stadionu. 
Wtedy wstydzilibyśmy się nie bra-
ku czterech wielkich stadionów w 
największych miastach, ale braku 
żłobków, niewydolnej komunika-

cji miejskiej czy rasizmu. To dopie-
ro byłoby dla Polaków prawdziwe 
organizacyjne wyzwanie, które jed-
nak wzmacniałoby społeczność lo-
kalną, stawiało ją w centrum całej 
imprezy – także na boisku!

Utopia? Kiedy Polsce i Ukrainie 
przyznano organizację Euro 2012, 
myśl o tym, że za parę lat będzie-
my mieli infrastrukturę potrzebną 
do goszczenia tej imprezy, także 
wydawała nam się czymś trudnym 
do uwierzenia. Prawda jest taka, że 
środowiska postępowe zmarnowa-
ły ten czas. Pozwoliliśmy rządowi 
sprzedać Euro 2012 jako projekt 
w interesie nas wszystkich. Pod-
czas gdy my woleliśmy zajmować 
się sobą. Dziś społeczeństwo prze-
żywa Euro 2012, podczas gdy ci 
z nas, których ta impreza drażni 
lub nie interesuje, stoją na uboczu. 
Zamiast budować fałszywą alter-
natywę „piłka nożna albo przed-
szkola, żłobki, szkolne stołówki, 
komunikacja miejska, mieszkania 
komunalne itd.”, powinniśmy zro-
zumieć, że futbol także jest poli-
tyczny, dlatego może istnieć dla 
społeczeństwa i przez społeczeń-
stwo. Może wtedy znajdziemy z 
Polkami i Polakami wspólny język. 

Marcin Wrzos
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Przemysław 
Stępień

Ostatnie dwadzieścia lat przebie-
gało w Afryce pod znakiem walki 
z zaszłościami kolonializmu i od-
zyskiwania przez Afrykanów wła-
snej tożsamości. Futbol odgry-
wa istotną rolę w tym procesie.

Kolonializm 
i neokolonializm
Wraz z upadkiem kolonializmu 
i włączenia rzekomo wyzwo-
lonych krajów Afryki w nowy, 
neokolonialny system, na mapie 
świata zaistniały twory nakreślo-
ne za pomocą linijki na potrzeby 
europejskiej geopolityki. Z wy-
jątkiem paru krajów, takich jak 
Botswana, powstały konstruk-
cje pseudopaństwowe o różnym 
stopniu realnej niezawisłości, 
Szczególnie iluzoryczna była ona 
w Afryce frankofońskiej, gdzie 
niepodległe kraje wprowadziły 
walutę CFA – pieniądz zarządza-
ny i drukowany przez Francję. 
Towarzyszyła temu chaotyczna i 
niejednolita identyfikacja narodo-
wo-plemienna.

Uwalniając się od kilkusetletniej do-
minacji europejskiej, kraje Afryki 
Subsaharyjskiej muszą wydobyć się 
również z tego, co Bob Marley trafnie 
określił mianem „mentalnego znie-
wolenia”. System kolonialny przez 
wiele pokoleń skutecznie zaszcze-
piał wśród czarnych mieszkańców 
kontynentu poczucie niższości. Po 
dziś dzień wielu Afrykanów postrze-
ga siebie jako gorszych i niegodnych, 
a Europejczyków darzą niczym nie-
zasłużonym szacunkiem i poważa-
niem. Wystarczy wyobrazić sobie sy-
tuację, gdy dziecku przez całe życie 
wmawiamy, że jest głupie, leniwe, 
bezwartościowe. A co gdyby takie 
działanie prowadzono przez wiele 
pokoleń i wobec całego kontynentu?

Nawet po upadku kolonializmu 
dzieło mentalnego zniszczenia 
przez kilka dziesięcioleci wspo-
magały rządy kacyków (popiera-
ne czy wręcz doprowadzane do 
władzy przez Zachód) i plemien-
ne rozbicie w ramach niezgrabnej 
państwowości. Przeciwko men-
talnemu zniewoleniu powstawa-
ły takie koncepcje jak panafry-
kanizm, głoszony przez Kwame 
Nkrumaha, pierwszego prezy-
denta Ghany, który pragnął, aby 
wszyscy mieszkańcy Afryki mieli 
wspólną tożsamość.

Afryka potrzebuje 
dumy
Choć marzenia Nkrumaha roz-
biły się o geopolityczne realia, to 
ostatnie 20 lat w Afryce przebie-
gało pod znakiem walki z zaszło-
ściami kolonializmu i odzyski-
wania przez Afrykanów własnej 
tożsamości. Gdzie w tym kontek-
ście miejsce dla piłki nożnej?

Historia piłki nożnej w Afryce 
Subsaharyjskiej ma swój począ-
tek w panafrykanizmie, w ideach 
Nkrumaha i Marcusa Garveya. 
Według Nkrumaha Afrykanie 
potrzebowali odzyskać dumę i 
dzięki temu stworzyć sobie nową 
tożsamość, a jednym z narzędzi 
tych działań miał być sport. Sam 
Nkrumah odegrał wielką rolę w 
zorganizowaniu Pucharu Naro-
dów Afryki (wsparł go nawet fi-
nansowo), a jednym z jego pro-
jektów były szeroko zakrojone 
inwestycje w rozwój piłki noż-
nej w Ghanie. W 1958 r. Nkru-
mah wyznaczył Ohene Djana do 
zarządzania rozwojem sportu w 
kraju, a jego priorytetem miało 
być założenie drużyny Czarnych 
Gwiazd – zespołu, który grałby 
na takim poziomie, że zwalczył-
by europejskie uprzedzenia, a 
dla plemiennie podzielonej i do-
piero co budującej swoją tożsa-
mość Ghany stałby się źródłem 
narodowej dumy.

Można zapytać, czy w kraju sto-
jącym na krawędzi finansowej 
zapaści takie inwestycje nie były 
marnotrawstwem środków. Jed-
nak o ile Euro to zwykłe igrzyska, 
zapewniające upust narodowym 
sentymentom i ewentualnie mo-
tywator do przyśpieszonych in-
westycji, to w Afryce piłka noż-
na i sport w szerszym sensie są 
czymś więcej niż rozrywką. W 
pierwszych dekadach niepod-
ległości mieszkańcy większości 
krajów afrykańskich nie stanowili 
narodów. Afrykańskie konstruk-
ty państwowe funkcjonowały w 
próżni władzy, pomiędzy trady-
cyjnymi władzami plemiennymi 
a zachodnimi instytucjami neo-
kolonialnymi. Sukcesy w sporcie 
miały olbrzymie psychologiczne 
znaczenie – podobne do proce-
sów, które zachodziły w lekko-
atletyce (sławne „Black Power” 
z Olimpiady w 1968 r.) w USA, 
gdzie zwycięstwa „czarnych” nad 

„białymi” służyły odbudowaniu 
poczucia dumy, tak mocno nad-
wątlonej przez epokę nierówności 
rasowych, niewolnictwa i kolo-
nializmu. Od czasów zwycięstwa 
bohatera Afryki Abebe Bikila, bo-
sego złotego medalisty z 1960 r., 
minęły już lata, a dominacja czar-
nych atletów stała się niezaprze-
czalnym faktem.

Cała piłka buduje swój 
naród
Jednak w odróżnieniu od sukce-
sów pojedynczych sportowców, 
piłka nożna pełni dodatkową 
funkcję narodowotwórczą. W dą-
żącej do postnarodowości Euro-
pie często podkreśla się sztucz-
ność podziałów, które dzielą 
fanów sportu na Polaków, Niem-
ców, Francuzów... Jednak w Afry-
ce niepodległość przyniosła pro-
blematyczną kwestię podziałów 
plemiennych. Przy iluzoryczności 
koncepcji panafrykanizmu moż-
na je było przezwyciężać tylko 
poprzez zjednoczenie kraju pod 
jednym sztandarem i budowanie 
w ludziach poczucia przynależ-
ności narodowej.

Jeszcze za czasów Ohene Djan ka-

drę Ghany rozrywały od środka 
problemy etniczne, które zakłóca-
ły proces selekcji graczy i powo-
dowały problemy przy próbach 
tworzenia taktyki gry. Mimo to 
dosyć szybko udało się stworzyć 
ekipę, która stała się kontynental-
ną potęgą. Po kilkudziesięciu la-
tach Czarne Gwiazdy złożone są 
z różnych grup etnicznych, któ-

rych pochodzenie nikogo już nie 
interesuje, a kraj stał się potęgą 
światową w piłce nożnej. Demo-
kracja w Ghanie należy do najbar-
dziej rozwiniętych na kontynen-
cie, a niesnaski plemienne są mało 
zauważalne, wydaje się, że jedno-
czące naród piłkarskie szaleństwo 
miało w tym swój udział.

W trakcie Mistrzostw Świata 
2010 w RPA nie tylko ten czy 
inny kraj, ale cały kontynent 
zjednoczył się w kibicowaniu, 
spełniając marzenia Nkrumaha 
o panafrykańskiej tożsamości. 
Dla Afrykanów zwycięstwo w 
RPA nie było tylko czysto spor-
tową kwestią wygrania turnie-
ju, a ważnym krokiem w pro-
cesie odzyskiwania poczucia 
własnej wartości. W ten sposób 
pokazaliby, że Afryka może być 

najlepsza. Ręka Suareza w 1/4 
finału złamała zatem serce kon-
tynentu...

Na koniec warto podać przykład 
Zambii. W 1993 r. na wybrzeżu 
Gabonu rozbił się samolot z ka-
drą narodową Chipolopolo (na-
zwa drużyny narodowej). Na po-
kładzie znajdowała się najlepsza 
generacja piłkarzy zambijskich w 
historii, złożona z graczy, którzy 
w 1988 r. rozgromili Włochów 4:0 
i właśnie pewnym krokiem zmie-
rzająli do gry na Mistrzostwach 
Świata w USA w 1994 r. Wyda-
rzenie stało się narodową trau-
mą, która złączyła cały naród w 
smutku, a piętno, jakie odcisnęło 
na społeczeństwie, stało się trwałą 
częścią mitologii narodu zambij-
skiego. Prawie 20 lat później, w 
2012 r. Zambia przybyła na Puchar 
Narodów Afryki w Gabonie bez 
wielkich gwiazd czy znanych pił-
karzy, a dzięki uporowi i sile woli 
wywalczyła swój pierwszy puchar 
w historii, oczywiście poświęcony 
pamięci zmarłych w 1993 r. Eu-
foria w Zambii trwała kilka dni... 
Nie ulega dla mnie wątpliwości, 
że gdyby zapytać w sondażu o naj-
ważniejsze wydarzenia w historii 
Zambii, te dwa znalazłyby się w 
pierwszej piątce.

Można rozkładać na czynniki 
pierwsze to szaleństwo futbolowe, 
ale pozytywnej roli piłki nożnej w 
kreowaniu tożsamości wielu afry-
kańskich krajów nie sposób igno-
rować. Szkoda, że dotychczas nie 
poświęcono temu zagadnieniu po-
ważnych badań socjologicznych, 
jednak nawet pobieżna obserwa-
cja pozwala dostrzec, że kopanie 
okrągłej piłki odgrywa pozytywną 
rolę w kształtowaniu się tożsamo-
ści i dumy narodowej w Afryce.

Tym, którzy chcieliby dowie-
dzieć się więcej o  piłce nożnej w 
Afryce, polecam książkę Micha-
ła Zichlarza „Afryka gola!”. 

Piłka buduje wspólnotę 

Zambia wygrywa Puchar Narodów Afryki 2012

Mundial w RPA   fot. Jake Brown
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Można zaryzykować stwierdzenie, 
że wszyscy artyści to w swych 

początkach amatorzy, którzy 
niezależnie od codzienności noszą 
w sobie pierwiastek twórczego 
natchnienia, popychający ich 
do zmiany przedstawianej 
rzeczywistości. 

Malarze naiwni, po latach działalności na polu 
sztuki, też nie są już nieprofesjonalni. Warsz-
tat, jakim dysponują, sprawia, że wznoszą się 
czasem na poziom malarstwa wyjątkowego, 
niemożliwego do podrobienia i naśladowa-
nia. To osiągniecie wymagające nieskończo-
nego zasobu subtelności i długiego doświad-
czenia. I jak inni po latach prób, niektórzy 
osiągają umiejętność wyrażania formy prze-
filtrowanej w samą esencję. 

Świat malarza prymitywisty to zdecydowa-
ny kolor, bajeczny, często nadrealny. Tech-
nika prymitywistów to uproszczenie i re-
petycja. Widzowie, sami nie wiedząc kiedy, 
stają się mieszkańcami nierealnych krain, 

egzotycznych pejzaży, nawiedzanych przez 
niespotykane zwierzęta. Instynkt okazuje 
się tutaj wielokrotnie silniejszy od wiedzy.

Powyższy fragment pochodzi z katalogu 
„Art Naif Festiwal” – Miedzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Naiwnej, który już po raz 
piąty odbywa się w Katowicach w Galerii 
Szyb Wilson mieszczącej  się w byłym szy-
bie Kopalni Wieczorek, miejscu ważnym 
dla wielu mieszkańców Śląska.

Twórcy Galerii Monika Paca i Johann Bros 
mówią: 
– Pierwsza edycja Festiwalu w Janowie-Niki-
szowcu od samgo początku przybrała indy-
widualny, rodzimy charakter, czerpiąc swoją 
moc z bogatej historii polskich twórców ludo-
wych, czy też śląskich mistyków-malarzy z 
Grupy Janowskiej. Polska specyfika sprawiła 
więc, że nie zamknęliśmy się w kręgu sztu-
ki Art  Naïf, ale sięgnęliśmy również po pra-
ce osób inspirujących się ludowością, religią, 
a także osób niepełnosprawnych dla których 
sztuka jest terapią artystyczną.

– Pragniemy zatem  zaprosić publiczność do 
dalszego współtworzenia wraz z nami tego 
unikalnego wydarzenia kulturalnego. Podob-
nie, jak czynimy to od wielu lat istnienia Ga-
lerii Szyb Wilson i wspierającej jej działalność 
Fundacji Eko-Art Silesia, chcemy dalej rozwi-
jać naszą ideę wspierania twórczości  wybitnie 
uzdolnionych artystów „nieprofesjonalnych” 
i działać społecznie na rzecz wyrównywania 
szans ludzi kreatywnych, twórczych ale znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz 
propagować piękno, kulturę i tradycję śląskiej 
ziemi. Równie ważnym jest dla nas aktywizo-
wanie lokalnej społeczności, rewitalizowanie 
poprzez sztukę poprzemysłowych przestrze-
ni i obiektów, a także wspieranie europejskiej 
wymiany kulturalnej.

Co roku kultura innego kraju jest „moty-
wem” przewodnim Festiwalu. W ubiegłych 
latach były to:  Francja, Afryka, Mongolia 
i Kuba, w tym roku jest to Izrael. Festiwal 
trwa od 15. 06. do 17. 08. Na wystawie pre-
zentowane są prace 200 artystów z 32 krajów.  
Festiwalowi towarzyszy mu wiele imprez, 

koncertów, warsztatów a także pokaz filmów 
afrykańskich w ramach AfryKamery. 
Nasza redakcja objęła patronat medialny 
nad imprezą.

więcej na stronie: www.artnaiffestiwal.pl

Wystawa czynna od 15.06. do 17.08. w Galerii 
Szyb Wilson,  
Katowice, ul. Oswobodzenia 1.

Benefis Erwina Sówki – Art Naif Festiwal 2011 Nikiszowiec w czasie trwania pleneru Art Naif Festiwal Nikiszowiec (wszystkie zdjęcia i reprodukcje pochodzą 
z archiwum Galerii Szyb Wilson

Artyści naiwni w Katowicach

Z tegorocznej ekspozycji Art Naif Festiwal

Autor: Erwin Sówka, Polska Autor: Martha Kolodziej, Francja Autor: Erwin Sówka

Autor: Wiktor Chrzanowski, PolskaAutor: Joop Plasmejeir, HolandiaAutor: Elena Gurovich, Izrael
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Marek Matczak
W I E R S Z E

na polu słonecznikowym 

Wciąż wyłaniają się 
kształty nieokiełznane 
z drgających świeczek 
w niepewności chwili na wietrze 

a jednak to życie 
na polu słonecznikowym 
jest niezwykle słoneczne

można zbierać kamyczki
i płynąć po błękitnym niebie
na chmurach białych i rysować patykiem 
plany miast jeszcze niezbudowanych

wszystkie struny są napięte,
dostrojone grają w duszy,
słychać głosy z innych planet. 

Warszawa, 22 maja 2012  r. 

o Tańczącej z Pędzlami 

Tak tańczyć z pędzlami 
w ponętnej pastelowej czerwieni
i pachnącej zieleni jak Ela 
nie każdy potrafi

rozwiane włosy 
i pędzle rozczochrane
pewną ręką prowadzone
po konturach ze snów 

płócienne lustra drżąco 
prawdę odbijają 
z delikatnej duszy malarki 
o siwych włosach

a poematyczne zielniki
ozdabiają świat, przemawiając 
kwiatami i liśćmi
leczą zakamarki naszych myśli

miauczenie czarnobiałej kocicy 
i rowerowy szmer
niosą między kamienicami 
i ich podwórzami pieśń 
o Tańczącej z Pędzlami.

Warszawa, 7 czerwca 2012 r.

ZW: Czarna komedia, ale też po trosze 
moralitet. Skąd pomysł na taki film, w 
kraju, gdzie kręci się głównie komedie 
romantyczne albo rozdrapuje narodo-
wą historię? 

Eliza: Historia sama do nas przyszła. 
Usłyszeliśmy opowieść o kimś takim jak 
Heniek, co prawda zdarzyła się ona w 
banku, a nie w salonie samochodowym, 
ale reszta historii jest zaadaptowana na 
potrzeby filmu. Od razu nas zafascyno-
wała jako temat na film. Prosta, a jed-
nocześnie pełna zawirowań. Prosta w 
prostocie przekazu, tu mowa o rodzaju 
moralitetu jaki kryje się w tej historii, a 
zawiłość zdarzeń doskonała na ubranie 
jej w opowieść filmową w stylu krymi-
nału z elementami czarnej komedii. Po-
myśleliśmy – z tej historii może być do-
bry scenariusz na film. Przyszedł taki 
moment, że siedliśmy i napisaliśmy ten 
scenariusz, nie bez trudu, bo układali-
śmy sceny jak w puzzlach, jedna fiszka 
przeniesiona w inne miejsce popsułaby 
intrygę. Scenariusz uważamy za naj-
ważniejszy element w momencie, gdy 
się postanowi, że chce się zrobić film. 

ZW: Podjęliście się karkołomnego zada-
nia i ono się powiodło: zrobiliście „Heń-
ka” przy minimalnym budżecie, ale za to 
– jak się spodziewam – w warunkach peł-
nej niezależności twórczej. Opłacało się?

Grzegorz: Nie jest to rozwiązanie do-
skonałe. Ze względu na brak pienię-
dzy podczas produkcji filmu, co wiąże 
się z ogromną dyscypliną i ogranicze-
niami podczas tworzenia. Rozwiązanie 
doskonałe to niezależność artystyczna 
i finansowa zarazem. Czyli coś bardzo 
rzadkiego. My mieliśmy niezależność 
artystyczną, bo nie mieliśmy nikogo, kto 
dał nam pieniądze na ten film, a jedno-
cześnie z tego powodu, wpływałby na 
film. Są plusy i minusy takiej sytuacji 
jak nasza. Dziś jest ważne, że tych plu-
sów ujawniło się więcej. Ale nie jest ła-
two zrobić film bez pieniędzy. Trzeba się 
nagimnastykować. Jeśli jesteśmy wyjąt-
kiem, to w takim sensie, że pomimo bra-
ku finansowania ze strony instytucji czy 
studia filmowego, zrobiliśmy film, który 
stanął w szranki z wielkobudżetowymi 
produkcjami na Festiwalu w Koszalinie 
czy w Panoramie Filmu Polskiego na Fe-
stiwalu w Gdyni. Gdy robiliśmy ten film, 
chcieliśmy zrobić dobry film, zadebiuto-
wać, wysłać go na festiwale i pokazać 
widzom – jeśli nie w kinach, to jakimś in-
nym sposobem, a takie są. Ale złożyło sie 
tak szczęśliwie dla nas, że film nie tylko 
wygrał Festiwal Debiutów w Koszalinie, 
ale też właśnie wchodzi na ekrany kin. 

ZW: W „Heńku” oglądamy aktorów o 
twarzach nieznanych z telewizji. Jest 
też debiutant-naturszczyk. Wszyscy 

zagrali świetnie. W ogóle aktorstwo to 
mocny punkt filmu. W zeszłym roku 
na koszalińskich debiutach Młodzi i 
Film trójka z nich: Beata Schimsche-
iner, Maciej Słota i Jacek Milczanow-
ski zostali uznani za aktorskie odkry-
cie. Czy aktorzy chętnie angażują się w 
taką niezależną produkcję? Domyślam 
się, że nie płacicie, jak w serialach.

Eliza: Poprosiliśmy o zagranie w fil-
mie naszych ukochanych aktorów z 
Krakowa. Znaliśmy się z nimi z innych 
naszych projektów i odważyliśmy się 
zaproponować im role w filmie bez tra-
dycyjnej gaży, lecz za udziały w ewen-
tualnych przyszłych dochodach z filmu. 
Zresztą nie tylko im, bo ekipa pracowa-
ła również za udziały. Aktorzy po prze-
czytaniu scenariusza powiedzieli: po-
doba nam się, wchodzimy w to. Oni w 
większości wiedzieli, że my mamy takie 
plany, że chcemy zrobić swój debiut fa-
bularny. Beata Schimscheiner żartowa-
ła: musicie być dość zdesperowani, że 
nie czekacie na dofinansowanie, tylko 
robicie sami, bez pieniędzy. Jesteśmy 
im bardzo wdzięczni, że zgodzili się 
wziąć udział w tej przygodzie.

Grzegorz: Aktorzy są bardzo dobrzy 
w tym filmie. Grają świetnie. A aktor, 
który jest naturszczykiem, jest aktorem 
amatorem z zamiłowania i okazał się 
idealny w roli Nosala.  

ZW: Zdradźcie jakieś tajemnice z pla-
nu, sztuczki jakie stosowaliście. Czę-
sto w produkcjach niskobudżetowych, 
twórcy wykazują się ogromną kre-
atywnością. Rozumiem, że wy rów-
nież musieliście uciekać się do jakiś 
niestandardowych rozwiązań…

Grzegorz: Prawie cały czas musieli-
śmy myśleć kreatywnie i znajdować 
rozwiązania, które na normalnym pla-
nie filmowym po prostu zamawia się, a 
pion dekoracji czy oświetlenia je reali-
zuje. Tu musieliśmy kombinować. Brak 
światła na przykład. No to zróbmy to w 
miejscu, gdzie naturalne światło tworzy 
dobrą kompozycję z neonem ulicznym. 
No to przejdźmy się po ulicach i znajdźmy 

takie miejsce. Jest. Tu kręcimy. Dostoso-
wywaliśmy się trochę do rzeczywistości, 
nie mogąc, ze względu na brak pieniędzy, 
kreować filmowego świata. Ale to właśnie 
wymusza kreatywność, a często sama rze-
czywistość jest lepsza niż miejsce sztucznie 
stworzone. Takie miejsca jak galeria anty-
ków, dom aukcyjny czy salon jubilerski w 
naszym filmie, to miejsca, które istnieją na-
prawdę w identycznym kształcie jak w fil-
mie. Jak ktoś trafi do galerii, w której Jacek 
znajduje świecznik, zobaczy dokładnie ta-
kie same antyki jak w „Heńku”. Te miejsca 
zostały nam użyczone do potrzeb realiza-
cji filmu zupełnie za darmo przez życzli-
wych właścicieli. 

Eliza: Naprawdę tacy istnieją i wpuszcza-
ją ekipę niezależnej produkcji do swoich 
salonów. A przygód przy tym mieliśmy 
też sporo, bo często nasza niezależność, 
czyli w tym przypadku brak pieniędzy 
na wynajęcie lokacji, wiązała się z tym, że 
musieliśmy się dostosowywać do „okie-
nek” ludzi czy miejsc. W salonie samo-
chodowym mogliśmy kręcić tylko od 6:00 
rano do 10:00 przed południem. Gdy pra-
cownicy z salonu schodzili się do pracy, 
my musieliśmy zwijać się, i nasze nielicz-
ne kable, i wychodzić. 

ZW: No dobrze, „Heniek” wchodzi do 
kin. Jakie teraz macie dalsze plany? Ko-
lejny film niskobudżetowy? Czy po-
szukiwanie dużych pieniędzy?

Grzegorz: Chcemy robić filmy, to na-
sze plany i cele. Mamy dwa pomysły na 
film. Zrodziły się one prawie równole-
gle z „Heńkiem”, który był pierwszy w 
realizacji, bo był najłatwiejszy do zrobie-
nia przy braku pieniędzy. Jest kameral-
ny, więc udało się. Nasze kolejne pomy-
sły wymagają trochę więcej wysiłku, więc 
będziemy walczyć o realne pieniądze. Co 
nie znaczy, że zrezygnujemy z naszego 
stylu pracy, czyli dyscypliny i potrzeby 
kreatywności, mamy nadzieję. 

ZW: W takim razie życzymy powodzenia 
i będziemy kibicować waszym planom.

Cena niezależności artystycznej
czyli – nie jest łatwo robić film bez pieniędzy...
Pierwszego czerwca w polskich kinach – ale tylko tych ambitniejszych, głównie studyjnych 
– pojawił się film „Heniek”. Czarna komedia o pracowniku salonu samochodowego, to nie-
zależna polska produkcja walcząca o zainteresowanie szerokiej widowni, a jednocześnie 
zachowujące wiele cech kina offowego. Z Elizą Kowalewską i Grzegorzem Madejem – 
autorami scenariusza i reżyserami filmu – rozmawiają „Zielone Wiadomości”.

Materiały zdjęciowe pochodzą z materiałów 
Firmy Spectator

Ela Hołoweńko - Obraz z cyklu „Współuzależniona 
miłość” (malarstwo na betonie)
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Wojciech Kłosowski

„Stworzyłyśmy zupełnie nowy 
standard w ruchu obywatel-
skim na Ukrainie.
Wypracowałyśmy własną uni-
kalną formę ekspresji obywatel-
skiej w oparciu o odwagę, kre-
atywność, efektywność i szok. 
Pokazujemy, że ruch obywa-
telski może wpływać na opinię 
publiczną. 
Planujemy stać się najwięk-
szym i najbardziej wpływowym 
ruchem kobiecym w Europie”. 
Tak mówią o sobie uczestniczki  
Ruchu Kobiecego FEMEN – jed-
nego z najważniejszych dziś ra-
dykalnych ruchów społecznych 
w Europie i być może na świecie. 

Ruch Femen ujawnił się w 2009 
roku w Kijowie i od razu dał się 
poznać poprzez bezkompromiso-
we hasła i radykalną formę pro-
testów, nie pozwalającą nam po-
zostać obojętnymi. Zaczęło się od 
żądań zbadania przypadków mo-
lestowania studentek przez kadrę 
akademicką po słynnym aresz-
towaniu rektora kijowskiej Aka-
demii Transportu Wodnego pod 
zarzutem kręcenia filmów por-
no z udziałem nieletnich. Ale za-
raz potem ruch zajął się szerszym 
problemem: prostytucją i ma-
sową seksturystyką, płynącą na 
Ukrainę z całej Europy. Protesty 
pod hasłami „Ukraina to nie bur-
del!”, z wykorzystaniem nagości 
i wściekłego krzyku, wstrząsnęły 
mediami a za ich pośrednictwem 
– opinią publiczną.  

Czternastego grudnia 2009 r. w wy-
wiadzie dla angielskojęzycznego 
kanału państwowej telewizji ro-
syjskiej Russia Today założycielka 
i liderka FEMEN, Hanna Gucoł, 
mówi spokojnie: dość milczenia. 
Ukraina nie może być burdelem 
Europy. „Naprawdę, nie mogę 
spokojnie przejść po ulicy – dodaje 
Ola Szewczenko – jestem cały czas 
agresywnie zaczepiana przez seks-
turystów”. Na pytanie dziennikar-
ki, czy radykalna forma protestów 
nie przesłania ich ważnej treści, 
odpowiada Galina Sozanskaja: „To 
jest jedyna droga do bycia wysłu-
chanym w tym kraju. Jeśli stanę-
łybyśmy w zwykłym proteście z 
transparentami, to nasze żądania w 
ogóle nie zostałyby zauważone”.

Ruch wbił się przebojem w pole 
uwagi opinii europejskiej. Choć   
nadal bywa też przedmiotem głu-
pawych komentarzy dziennikar-
skich (poziom mediów, to temat na 
odrębną debatę), to jednak kolej-
ne akcje protestacyjne dziewczyn 
z FEMEN dotyczące dramatycz-
nie ważnych i bolesnych spraw, jak 
przemoc wobec kobiet w Turcji, czy 
prześladowania polityczne na Bia-
łorusi, skłoniły media do poważ-
niejszego i bardziej analitycznego 
tonu komentarzy.  A problemy pod-
noszone przez Femen, to problemy 
dotychczas nieobecne w głównym 
nurcie debaty europejskiej. 

Tymczasem Femen zabierają głos 
także poza Europą: rozbierają się 
i krzyczą w sprawie sytuacji ko-
biet w Brazyli, marzną i wrzesz-
czą do uczestników szczytu w 

Davos o niesprawiedliwości eko-
nomicznej i ubóstwie. W Europie 
znów podnoszą problem prosty-
tucji. Fuck Euro! Na kijowskim 
klombie przedstawiającym Sław-
ka i Slavka, Femen stają przebrane 
za monstrualne penisy, sterczące 
miedzy nogami infantylnych ma-
skotek. „Euro to samcza rozrywka, 
krzyczmy o tym!” Za chwilę poli-
cja symbolicznie wykastruje Sław-
ka  i Slavka, wlokąc dziewczyny do 
samochodu i – wyrywając maskot-
kom penisy.

Odzyskać nagość
Femen niezwykle sprawnie przeję-
ły zawłaszczoną dotychczas przez 
popkulturę broń, jaką jest nagość. 
Z żelazną konsekwencją rozbijają 
za jej pomocą zmowę milczenia, bo 
nagość w ich wydaniu radykalnie 
odkłamuje spreparowaną i sztuczną 
nagość popkulturową. Tamta miała 
nas uwodzić i skłaniać do zakupów.  
W wydaniu Femen nagość staje się 
nagle symbolem bezbronności i za-
razem nieposkromionej siły. Od-
słonić się i stanąć odważnie wobec 
brutalnej policji, nieprzychylnego 
tłumu i bezdusznych obiektywów 
– to niezwykle mocny znak. Nie ma 
w nagości Fenen nic z kokieterii. 
Jest  niewzruszona pewność swych 
racji, śmiałe patrzenie w oczy nie-
przychylnemu tumowi, jest wście-
kły wrzask wyrzucany z oburzo-
nych gardeł, niemilknący nawet za 
drzwiami okratowanej więźniarki. 
Zdjęcia kobiet  z Femen, wleczo-
nych przez policje różnych krajów 
po ulicach i placach, bo betonie, as-
falcie, śniegu i błocie do zakratowa-
nych samochodów, wstrząsają i do-

wodzą, że bezbronność może być 
silniejsza niż „ogromne wojska, bit-
ne generały, policje tajne...”. 

Trzeba w tym widzieć ruch kultu-
rowy. Gdy we wrześniu 2011 roku 
wrocławski Europejski Kongres 
Kultury podjął hasło „Sztuka dla 
zmiany społecznej” – czy miał na 
tyle wyobraźni, żeby zobaczyć, jak 
działaniami kulturowymi walczy 
się dziś  społeczną zmianę?

W jakimś sensie Femen przekracza-
ją o całą epokę to, co uważaliśmy za 
sukces ruchu Oburzonych. Oburze-
ni zdobywają się na odwagę dopie-
ro zebrani w tłum i ukryci za ano-
nimowymi maskami. Femen stają 
same, odrzucają z pogardą wszel-
kie zasłony. Nie dlatego, że czują 
się bezpieczne, czują się pewnie tak, 
jak czułby się na ich miejscu każdy 
z nas. Przecież wiedzą, że za chwilę 
będą ciągnięte przez policję po zie-
mi. Ale nie odstraszy ich to, wykrzy-

czą nam w twarz swój protest. 

Słuchajmy tego krzyku. I przemyśl-
my każde jego słowo.

FEMEN: nie dać się 
przemilczeć
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Bartłomiej 
Kozek

W książce Lincolna Garaghty’e-
go Living With Star Trek znaleźć 
możemy historię Shamiry, tan-
cerki brzucha z Nowego Jorku. 
Opowiada ona, jak Star Trek za-
inspirował ją, by obrać właśnie 
ten zawód. To dzięki niemu może 
każdego dnia za pomocą tańca 
przypominać sobie o „roman-
tycznym i ekscytującym kształ-
cie wszechświata”, który odmalo-
wuje się „w ludzkim umyśle – w 
(jej) umyśle”. Pokazuje to, jak sil-
ny wpływ na życie widzów mogą 
mieć ekranowe wizje alternatyw-
nego, lepszego świata.

Utopia to wizja świata, w którym 
kończą się trapiące ludzkość pro-
blemy: głód, brak i nierówny po-
dział surowców, wojny, przemoc 
i dyskryminacja. Prezentuje ob-
raz wyidealizowanej wspólnoty, 
szczególnie atrakcyjny w obliczu 
społecznej atomizacji. Fantasty-
ka naukowa, zwrócona w przy-
szłość, może odwoływać się do 
ludzkich marzeń i aspiracji, nie 
zamykając się zarazem w obrę-
bie zachowawczych scenariuszy z 
przeszłości.

Futurystyczna wizja Star Treka 
uważana jest za progresywną i 
optymistyczną. Jak wskazują Ka-
rol Domański i Wojtek Zrałek-
-Kossakowski (Star Trek, czyli krok 
do przodu, [w:] Seriale. Przewodnik 
Krytyki Politycznej), już w latach 60-
tych przełamywała niejedno tabu. 
W czasach zimnej wojny portreto-
wała załogę, w której współpraco-
wali ze sobą Amerykanie, Japoń-
czycy i Rosjanie, a pełnoprawną 
członkinią była czarnoskóra ko-
bieta. W latach 90-tych głównymi 
postaciami byli: czarnoskóry do-
wódca stacji kosmicznej Jake Sisko 
(Deep Space Nine) oraz kobieta ka-
pitan Kathryn Janeway (Voyager).

Ten obraz zepsuła kręcona w la-
tach 2001–2005 seria Enterprise. Nie 
przyciągnęła fanów, a jej produk-
cja została zawieszona. Za poraż-
kę odpowiadało, jak sugeruje Da-
vid Greven (Gender and Sexuality in 
Star Trek), natężenie rzadko spoty-
kanych w świecie Star Treka prze-
jawów seksizmu, mizoginii i kseno-
fobii.

Świat bez wad?
Najbardziej znana wersja Star Tre-
ka umieszczona jest we wszech-
świecie XXIV w. Ludzkość ma za 
sobą zakończoną krachem cywili-
zacji wojnę światową z XXI w. W 
jednej z pozostałych osad samot-
nemu naukowcowi udaje się przy-
gotować napęd warp, umożliwia-
jący podróżowanie z prędkością 
nadświetlną. Można dzięki temu 
nawiązać kontakt z pozaziemską 
cywilizacją – kierującymi się logi-
ką, tłumiącymi emocje Wolkana-
mi. Z czasem okoliczne cywilizacje 
łączą się w Zjednoczoną Federację 
Planet, przypominającą Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych.

Przejdźmy się oczyma wyobraź-
ni po statku Voyager. Z okazałe-
go mostka, na którym znajdują się 
nafaszerowane nowoczesną tech-
nologią stanowiska dowodzenia, 
bierzemy windę do dolnych po-
kładów. Możemy pójść do kwa-

ter członków załogi. Każda/każ-
dy ma do dyspozycji przestronny 
pokój, który może zapełnić zrepli-
kowanymi pamiątkami, meblami 
czy imitacjami antyków. W jednej 
z kwater znajdziemy saksofon, 
w innej telewizor lampowy ni-
czym w II połowie XX w., w jesz-
cze innym dziecięce zabawki.

Każda z kwater ma dostęp do repli-
katora żywności, można też jednak 
skorzystać ze stołówki, przyrządza-
jącej potrawy ze świeżych warzyw 
i owoców. W kwaterach lekarskich 
dostępna jest pomoc specjalnego 
hologramu, wyposażonego w wie-
dzę medyczną. Możemy zajrzeć do 
maszynowni, gdzie bije serce stat-
ku – reaktor warp, wykorzystujący 
reakcję antymaterii do napędzania 
Voyagera. Spacerując korytarzami, 
trudno nie zauważyć, że jego zało-
ga wciąż napędzana jest chęcią po-
znawania nieznanego. Nawet gdy 
zdecydują się na długą podróż z 
powrotem na Ziemię, zdarza im się 
zboczyć z kursu, by zbadać niewy-
jaśnioną kosmiczną anomalię.

Swój czy obcy?
Technologia holograficzna jest jed-
nym ze zjawisk, testujących otwar-
tość tej wspólnoty. W Voya gerze 
niepewny status ma Awaryjny Ho-
logram Medyczny, zwany Dokto-
rem. Gdy ginie część załogi, w tym 
cały personel medyczny, Doktor 
staje się jedyną osobą zdolną do 
zapewnienia opieki lekarskiej. Z 
początku nie jest traktowany ina-
czej niż kreowane w holodeku 
fikcyjne postacie. Bywa włączany 
bez swojej wiedzy, zapomina się 
o jego wyłączeniu po skorzystaniu 
z pomocy, lekceważy się niekom-
fortowe warunki jego funkcjono-
wania. Z czasem ulega to zmianie. 
Doktor zyskuje możliwość kontro-
li swojego działania, poszerzania 
umiejętności (uczy się śpiewu ope-
rowego), a dzięki przenośnej tech-
nologii holograficznej z przyszło-
ści może swobodnie poruszać się 
po całym pokładzie.

Mimo to wspólnota Voyagera ma 
problemy z akceptacją Doktora. 
Wielokrotnie zastanawiał się on 
nad opuszczeniem statku. Bronił 
się przed pomysłami na zmienia-

nie fragmentów swojego progra-
mu, odpowiedzialnych za jego 
trudny charakter, walcząc o by-
cie uznanym za równorzędnego 
członka załogi. Proces ten zmie-
rza ku szczęśliwemu zakończe-
niu, gdy w jednym z odcinków 
kapitan bierze jego stronę w pro-
cesie o publikację jego holonowe-
li przez wydawcę bez jego zgo-
dy. Kapitan Janeway sama składa 
zeznania, wskazujące na prawo 
Doktora do bycia rozpoznanym 
przez prawo autorem własnego 
dzieła. Precedens ten inspiruje 
hologramy całego wszechświata 
do walki o swoje prawa.

Inną taką postacią jest Siedem z 
Dziewięciu. Mając kilka lat, zo-
stała wraz ze swymi rodzicami 
zasymilowana przez Borgów. Ca-
łymi latami jej umysł był częścią 
kolektywnej świadomości, aspi-
rującej do doskonałości i wrogo 
nastawionej do innych form ży-
cia. W pewnym momencie Sie-
dem trafia na pokład Voyagera. 
Nie mając doświadczenia w funk-
cjonowaniu jako jednostka, od-
stręcza załogę oschłością i niezro-
zumieniem ludzkich emocji. Jej 
odmienność podkreśla wygląd. 
Większość cybernetycznych im-
plantów usunięto, ale pewna ich 
część nadal pozostała na jej ciele: 
metaliczne przewody u jednej z 
rąk czy implant nad okiem.

Indywidualność, brak perfekcji, 
niedostateczna wydajność pracy, 
angażowanie się w aktywności 
regeneracyjne – to, co dla resz-
ty załogi jest normą umożliwia-
jącą porozumienie, dla Siedem 
wymaga zrozumienia i dostoso-
wania się. Proces integracji jest 
obustronny: także załoga uczy 
się widzieć w niej nie drona, lecz 
przede wszystkim człowieka.

Odmienność Doktora i Siedem ma 
charakter technologiczny, a nie 
biologiczny. Z różnorodnością ko-
lorów skóry, kształtów uszu czy 
pofałdowania czoła Federacja – a 
więc i załoga Voyagera – już sobie 
poradziła. Dużo ciężej przychodzi 
uznać za wyjątkową osobę holo-
graficznego Doktora, który jest 
wytworem pracy umysłowej, a nie 
fizycznej reprodukcji. Z hologra-
mami załoga miewa także proble-

my etyczne. Czy seks z hologra-
ficznym przedstawieniem własnej 
żony jest zdradą małżeńską? Co 
powiedzieć wirtualnym Irland-
czykom, sądzącym, że członkowie 
załogi to duchy? Zważywszy, że 
punktem wyjścia jest przekonanie, 
że hologram nie różni się niczym 
od replikatora żywności, sytuacje 
te zmuszają do przewartościowań.

Pęknięcie w utopii
Porównajmy to z wizją odmalo-
waną w Enterprise. Znajdujemy 
się w świecie XXII w., ludzkość 
dopiero co wylatuje z Ziemi. Na 
pokładzie nie ma holodeków, za-
łoga urządza sobie wieczory fil-
mowe albo trenuje w siłowni. Nie 
to jest jednak najważniejsze. Du-
cha współpracy i eksploracji za-
stępuje nieufność i ksenofobia. 
Załoga jest mniej zróżnicowana 
– zarówno etnicznie, jeśli cho-
dzi o ludzi, jak i pod względem 
obecności pozaludzkich cywiliza-
cji. Postacie tworzone są na bazie 
klisz etnicznych i genderowych. 
Azjatycka tłumaczka jest zalęk-
nioną histeryczką, a czarnoskóry 
sternik przez większość serialu 
pozostaje na uboczu, mimo swej 
ważnej funkcji.

Wszystko to blednie wobec pery-
petii jedynej Wolkanki na pokła-
dzie, oficer naukowej T’Pol. W tej 
serii Wolkanie sportretowani są 
jako rasa spowalniająca ludzką 
eksplorację kosmosu, mająca po-
czucie wyższości wobec homo sa-
piens. T’Pol zdaje się za postawę 
swoich pobratymców obrywać ze 

strony załogi Enterprise (i scena-
rzystów). Przymusza się ją do fra-
ternizowania się, spędzania cza-
su na bezcelowych jej zdaniem 
aktywnościach, jak oglądanie fil-
mów, na koniec zaś okazuje się, 
że wpada w uzależnienie od po-
budzającego jej emocjonalność 
trelu i spoufala się z inżynierem 
pokładowym, który nie ukrywa, 
że nie szanuje jej kultury.

Porównując to z pozycją innych 
Wolkan w uniwersum Star Tre-
ka, np. Tuvoka z Voyagera, widzi-
my zerwanie z dotychczasowym 
zrozumieniem dla odmienności. 
Choć zachowanie Tuvoka bywa-
ło obiektem dowcipów, nikt nie 
kwestionował specyfiki kultury, z 
której pochodził. Można go było 
podszczypywać, tak jak innych 
członków załogi, jednak zawsze 
był wzorem opanowania, zaufa-
nym przyjacielem kapitan Janeway 
oraz osobą, z którą można było po-
medytować albo zagrać w jedną z 
wolkańskich gier logicznych. Sy-
tuacje, gdy na skutek różnych wy-
padków tracił panowanie nad emo-
cjami, pokazywały, że jakiekolwiek 
„uczłowieczanie” pozbawiłoby go 
istotnego elementu tożsamości.

Lustro i krzywe 
zwierciadło
Star Trek odróżnia się od wielu 
dzisiejszych seriali. Pod pewny-
mi względami przypomina kla-
syczne westerny. Powtarzalność 
świata, przewidywalność zacho-
wań bohaterów i czytelność re-
guł tworzą korzystne warunki dla 
przywiązania i utożsamienia się 
z wykreowaną rzeczywistością. 
Z przytaczanych przez Garagh-
ty’ego listów fanów wyłania się 
obraz widza Star Treka jako oso-
by poszukującej drogi życiowej 
i oparcia w określonym systemie 
wartości. Świat, w którym zlikwi-
dowano biedę i w którym można 
przeżyć wspólnotowe doświad-
czenie w strukturze, która mimo 
rytuałów i hierarchii nie przypo-
mina ograniczającego indywidu-
alność wojska, wydaje się idealnie 
stworzony do tego, by organizo-
wać wyobrażenia o przyszłości.

W serii Enterprise obietnicy lep-
szego świata zabrakło. O ile Deep 
Space Nine i Voyager odzwier-
ciedlały liberalny klimat czasów 
Clintona, to Enterprise wyrażał 
konserwatyzm epoki Busha junio-
ra. Nie tłumaczy to jednak, dlacze-
go ostatnia seria tak bardzo od-
biega od klimatu chociażby serii 
Następne pokolenie, kręconej za 
czasów Reagana i Busha seniora. 
Wydaje się, że dużo większą rolę 
odgrywa obietnica utopii. Obiet-
nica ta nie jest rzecz jasna oderwa-
na od ducha epoki, potrafi jednak 
z upływem czasu stać się punk-
tem odniesienia sama dla siebie. 
Enterprise może być odczytywa-
ny pod kątem wpływu atmosfe-
ry zagrożenia terroryzmem na 
wyobraźnię scenarzystów, dla fa-
nek i fanów będzie jednak przede 
wszystkim przejawem porzucenia 
credo świata Star Treka – równości 
i otwartości. 

Przesuwając granice 
Utopia i odmienność w świecie Star Treka
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Idea Euro ulega dziś szybkiej dewaluacji. 
Trudno się dziwić skoro oparta była o 
urągającą ludzkiej inteligencji manipula-
cję opinią publiczną. Należy do niej m.in. 
twierdzenie, że obecnie realizowane inwe-
stycje wykonano dzięki Euro. Nikt chyba 
nie wierzy w to, że przez pięć lat Polska i 
miasta gdzie odbywają się mecze, stałby w 
miejscu. Wystarczy spojrzeć na wydatko-
wanie funduszy unijnych w innych krajach 
oraz inwestycje w innych miastach, aby za-
uważyć, iż tam jednak też się coś dzieje. 

Dworce
Katowice, przykładowo, nie są gospo-
darzem Mistrzostw, ale dworzec PKP w 
stolicy Śląska powstaje, podobnie jak w 
kilkudziesięciu innych miastach Polski. 
Modernizację poznańskiego węzła kolejo-
wego, którą dziś przedstawia się jako sztan-
darową inwestycję na Euro, zaplanowano 
jeszcze przed ogłoszeniem, że Mistrzostwa 
będą się odbywać w Polsce i na Ukrainie. 
Gołym okiem jednak widać, iż  nie została 
ona ukończona. Jako inwestycyjny sukces 
na Euro próbuje się przedstawić i celebro-
wać oddanie do użytku tak naprawdę no-
wego holu z kasami i 2-3 peronów, kiedy 
na około oglądamy gruzowisko.

Zaczyna to wyglądać dość groteskowo. Pre-
zydent miasta Ryszard Grobelny w kasku na 
budowie, wizyta Głowy Państwa, wreszcie 
zainteresowanie Premiera zaczynają przypo-
minać „kampanię buraczaną” z epoki gier-
kowskiej propagandy sukcesu. Niezaprze-
czalnie modernizacja infrastruktury kolejowej 
w Polsce jest bardzo ważna, ale bynajmniej nie 
z uwagi na Euro. I nie dzięki Euro się dokona.

Bilans
Takich rozgrzebanych budów jest więcej, co 
przeczy tezie o  ich niezbędności na Euro. 
Rodzi się za to pytanie, czy sensownie jest 
ponosić koszty inwestycji realizowanych na 
siłę? Czy nie lepiej było to czasowo inaczej 
rozplanować? Czy ktoś policzył ile czasu tra-

cą mieszkańcy Poznania w tramwajach i au-
tobusach podczas koniecznych objazdów? 
Czy przeliczył te stracone godziny na żywą 
gotówkę? Czy oszacował dodatkowe wy-
datki na benzynę w związku ze stojącymi 
w korkach samochodami, oraz skutki tego 
dla środowiska naturalnego? Gdybyśmy to 
policzyli, uzyskalibyśmy kwotę wynoszącą 
setki milionów złotych. Ale ponieważ prze-
rzuca się te koszty w większości na prywatne 
osoby, poświęcając ich czas i pieniądze, nikt 
ich nie uważa za stosowne dostrzec. W maja 
2007 roku, poznańska Gazeta Wyborcza za 
władzami miasta Poznania podała obszerną 
listę priorytetowych inwestycji, które miały 
zostać wykonane na Euro. Nie wszystkie zo-
stały zrealizowane – nawet nie większość. A 
o tych, które powstały, pisze się, jakby były 
one finansowane na zasadzie manny z nie-
ba. Tymczasem za wydanie wielu miliardów 
złotych przyjdzie nam po prostu w przyszło-
ści (w tym tej niedalekiej) zapłacić, spłacając 
choćby kredyty i odsetki, utrzymując tę być 
może „przewymiarowaną” infrastrukturę, 
płacąc wreszcie do emerytury podatki na 
polski wkład do budżetu Unii Europejskiej.  

Zwiększona podaż środków finansowych 
spowodowała też straty związane ze wzro-
stem cen robót i materiałów budowlanych, 
sprzyjała ekstensywnej gospodarce, której 
poznański stadion miejski jest tylko jednym z 
najbardziej ewidentnych przykładów. Przy-
woływana publikacja „Gazety Wyborczej” 
z 16 maja 2007 r. utrzymywała, że moderni-
zacja stadionu miejskiego w Poznaniu kosz-
tować będzie 400 mln. złotych. Wydano tak 
naprawdę jeszcze raz tyle. To bardzo dużo. 
Obecne rozkłada się ręce i twierdzi, że nie 
nikt nie wiedział o zbliżającym się kryzy-
sie. To nieprawda, po prostu zignorowano 
ostrzeżenia (Sorosa, Stiglitza czy Kowalika). 

Po co Euro?
Istota problemu leży w odpowiedzi na py-
tanie, po co władzy potrzebne było Euro? 
Mistrzostwa świetnie nadawały się jako 
uzasadnienie dla centralnie podjętych de-
cyzji dotyczących ogromnych inwestycji, 
bez konieczności podejmowania w tej spra-
wie debaty publicznej i angażowania się w 
konsultacje społeczne. Pozwalały skoncen-
trować,  zdominowane przez mężczyzn, 
struktury kierownicze państwa na reali-

zacji celu, polegającego na wydatkowaniu 
dużych kwot, w krótkim czasie. I równole-
gle przysporzeniu szybkich zysków, wiel-
kim firmom. Odwołanie się do Euro zna-
komicie unieważniało jednocześnie inne 
potrzeby społeczne i stojące za nimi rosz-
czenia do udziału w podziale środków (np. 
na opiekę zdrowotna i społeczną, oświatę 
czy kulturę). Krótko mówiąc władza sama 
wytworzyła potrzeby i emocję, których po-
tem ogłosiła się reprezentantem.

Nie oznacza to automatycznie, że wszystkie 
pieniądze wydano źle, w sposób niegospo-
darny i na niepotrzebne czy „przewymiaro-
wane” inwestycje. Ale w demokratycznym 
systemie spodziewamy się, że zasady podej-
mowania takich decyzji przebiegają inaczej, 
w toku rzeczowej dyskusji, przy poszanowa-
niu potrzeb wszystkich grup społecznych, 
bez manipulacji i marketingowych sztuczek.

Priorytety
Pieniądze wydano zatem z Gierkowskim 
gestem, za który – możecie być pewni – 
przyjdzie nam zapłacić ze słonymi odset-
kami. Ponownie sięgnijmy po przykład 
Poznania. Miasto będzie musiał spłacać 
horrendalne zadłużenie i borykać się ze 
szeregiem nierozwiązanych problemów, 
jak np. brakiem mieszkań komunalnych. 
Aby wybudować ich setki, trzeba zno-
wu ponad 100 mln. złotych. A ponieważ 
miasto nie może już więcej zaciągnąć kre-
dytów, to planuje się stworzenie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, która 
weźmie zobowiązania na siebie, ale pod 
zastaw majątku komunalnego. Każdego 
roku odszkodowania jakie musi zapłacić 

poznański samorząd z tytułu nie wywiąza-
nia się ze swojego ustawowego obowiązku 
dotyczącego zapewnienia mieszkań socjal-
nych, sięgają 10 mln. złotych. Realnie w ko-
lejce po mieszkanie komunalne lub socjal-
ne ustawionych jest wiele tysięcy rodzin. 

Podobnie sprawa ma się ze żłobkami. Od 
początku lat 90. zlikwidowano wiele tych 
placówek w mieście, bo – dowodzono – był 
niż demograficzny. Kilka lat temu przy-
szedł wyż, miasto już nie odtworzyło zli-
kwidowanej substancji. W zamian starało 
się (i stara nadal) jak najwięcej zaoszczę-
dzić na wydatkach tak, iż zamiast średnio 
17 dzieci na oddział jak dawnej, dziś przy-
pada 24. W Poznaniu tylko 5 proc. dzieci 
do lat trzech objętych jest tego typu opie-
ką, kiedy w innych krajach Unii od 1/3 do 
nawet blisko połowy. Opiekunki od 2009 
roku nie otrzymały żadnej podwyżki, ale 
od roku muszą za to pracować pół godziny 
dłużej. Ich realne wynagrodzenia maleją. 
Jak mają zaakceptować ten stan i nie narze-
kać, kiedy widzą jak wydaje się lekką ręką 
miliony złotych na „strefę kibica”?  Szkoły, 
problem bezrobocia, kultura itd… można 
podać jeszcze wiele przykładów. 

Ostatecznie jakość życia nie tylko brak 
dziur w drogach i stadiony na miarę UEFA, 
to też jakość opieki zdrowotnej, oświa-
ty, kultury, opieki socjalnej i zrównowa-
żony rozwój różnych obszarów miasta, 
uwzględniający potrzeby także najuboż-
szych. Aby tak się stało potrzebne są inne 
mechanizmy planowania i realizacji bu-
dżetu, zmiana priorytetów i sposobu za-
rządzania miastem. Więcej swobód i party-
cypacji, mniej propagandy i efekciarstwa.

Euro 2012 – buraczana 
propaganda sukcesu

Karol el Kashif

Ogromna ilość osób 
niepokoi się konse-
kwentnym brakiem polityki so-
cjalnej i mieszkaniowej oraz  rolą 
Władz Warszawy w zwrocie war-
szawskich kamienic byłym właści-
cielom i ich następcom prawnym. 
Władze Platformy Obywatelskiej 
rządzą na szczeblu samorządo-
wym, sejmowym i rządowym. 
Mają pełnie władzy i nie mają wi-
zji oraz nie widzą potrzeby dzia-
łań. Albo wizją jest brak działań i 
zostawienie lokatorów na pastwę 
losu - czyli kamieniczników.

Władze pozostawiają samym so-
bie pozbawionych ochrony praw-
nej lokatorów, którzy są usuwa-
ni, pod presją podnoszonych bez 
ograniczeń czynszów, czasem z 
użyciem nacisków i gróźb. Przy-
kład Jolanty Brzeskiej i jej losów 
jest tu znamienny. Pozostawiona 

sama sobie, zaszczuwana proce-
sami przez „nowego właścicie-
la kamienicy” zostaje znaleziona 
spalona w lesie kabackim. Dla po-
licji i prokuratury sprawa jest nie-
jasna, choć ludzie wiedzą swoje. 

Dawni właściciele i spadkobier-
cy narzekają z kolei na niejasne 
kryteria zwracania budynków i 
gruntów oraz ciągnące się lata-
mi postępowania. Ich roszczenia 
blokują inwestycje, takie jak  Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej na sto-
łecznym placu Defilad.

Porażająca jest za to łatwość i sku-
teczność wyspecjalizowanych kan-
celarii i firm skupujących prawa i 
roszczenia do nieruchomości. Od-
zyskiwanie kamienic stało się dla 
nich dochodowym biznesem. „Trzę-
są miastem” kosztem lokatorów i 
interesu Warszawy. Urzędnicy po-
zostają im przychylni i nie zadają 
kłopotliwych pytań. Sądy przyzna-
ją zwroty ogródków, parków, szkół, 
szpitali. „Reprywatyzacja niszczy 
miejską tkankę, narusza interes 

publiczny”- stwierdził niedawno 
pierwszy prezydent Warszawy po 
1989 roku, Marcin Święcicki, dziś 
poseł PO. Ostrzegł również przed 
falą roszczeń odszkodowawczych, 
których nie wytrzyma stołeczny bu-
dżet. Nie zrobił w tej sprawie jed-
nak wiele, poza zaproponowaniem 
powołania komisji, która przygo-
towałaby ustawę dającą lokatorom 
ochronę, a miastu narzędzia do 
ochrony przestrzeni publicznej.

Platforma przygotowuje się na 
walkę o rząd dusz z Ruchem Pali-
kota, który na debatę o warszaw-
skich lokatorach wysłał posłan-
kę Annę Grodzką i marszałkinię 
Wandę Nowicką.

Władza zaczyna pokazywać, że 
dostrzega problem, ale na razie 
głównie mnoży ruchy pozorowa-
ne. Z jednej strony twierdzi, że 
chce rozmawiać, z drugiej zrywa 
rozmowy. Ostatnio na pół godzi-
ny przed spotkaniem wicepre-
zydent Michał Olszewski telefo-
nicznie informuje, że w związku z 

wcześniejszymi protestami Komi-
tetu Obrony Lokatorów spotkanie 
się nie odbędzie. 

Wygląda jakby przed EURO wła-
dza fingowała rozmowy, by nie 
dopuścić do większych demon-
stracji. Przeminie EURO – prze-
minie potrzeba rozmów. Bo nie 
wszystkie kamienice trafiły w za-
przyjaźnione ręce władzy.

Do tej pory twierdziła, że nie stać 
nas na ustawę reprywatyzacyjną, 
teraz gremialnie próbuje poka-
zać, że są za lokatorami i obiecu-
ją ustawy. Te zapewnienia płyną 
ze szczebla samorządowego, ale 
brak poważnych kroków, cho-
ciażby uchwały Rady Warszawy 
wstrzymującej eksmisję lokato-
rów z takich „odzyskanych” ka-
mienic na bruk. Wygląda to na 
próbę gaszenia pożaru a nie rze-
czywistej chęci pomocy i rozwią-
zania problemu.

Ruchy obrony lokatorów wraz ze 
wspierającymi ich squattersami 
postulują utworzenie Okrągłe-
go Stołu Mieszkaniowego, czy-
li Zespołu Wspólnego do spraw 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych w Zakresie Mieszkalnic-
twa, Reprywatyzacji oraz Walki z 
Bezdomnością i Wykluczeniem, z 

udziałem miejskich urzędników, 
radnych i aktywistów. Obok re-
prywatyzacji chcieliby rozma-
wiać o rewitalizacji, zagospoda-
rowaniu pustostanów, ochronie 
dziedzictwa kulturalnego itp.

Władza jednak nie ma woli poli-
tycznej i gra na zwłokę. Do ostat-
niej kamienicy?

Okrągły Stół Mieszkaniowy
czyli wszystkich nas nie spalicie
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Magdalena 
Wach

Na całym świecie dzieci są jedną 
z grup najbardziej narażonych na 
życie w. Również w krajach Unii 
Europejskiej, w tym w Polsce, 
mamy do czynienia z zaskakują-
co wysokimi wskaźnikami ubó-
stwa wśród dzieci.

Nierozwiązany problem
Dane o biedzie dzieci w Polsce 
mogą dziwić tych, którzy bez re-
fleksji przyjmują informacje o fan-
tastycznej kondycji naszej gospo-
darki. W dyskursie publicznym 
od dłuższego czasu ścierają się ze 
sobą dwa rozbieżne sposoby wi-
dzenia rzeczywistości. Z jednej 
strony wciąż słyszymy o wzroście 
gospodarczym i ciągle rosnącej 
skali dobrobytu, z drugiej – czyta-
my o tym, że znaczna część społe-
czeństwa jest tak uboga, że nie jest 
w stanie realizować podstawo-
wych potrzeb. Ubóstwo pozostaje 
nierozwiązanym problemem.

Powiększająca się grupa ubogich 
w Europie to jeden ze skutków 
kryzysu ekonomicznego, który 
wybuchł w 2008 r. Sytuacja ro-
dzin, niezależnie od ich składu, 
miejsca zamieszkania i form za-
trudnienia jej członków, ma bez-
pośrednie przełożenie na sytuację 
życiową dzieci. Stopa ubóstwa 
dzieci jest tym wskaźnikiem, któ-
ry mówi bardzo wiele o stanie 
zdrowia i dobrobytu społeczeń-
stwa.

Badania wskazują na fakt, że ubo-
gie dzieciństwo jest bezpośrednio 
związane z niekorzystną sytuacją 
życiową społeczności, w których 
dzieci żyją. Niesie ze sobą liczne 
ryzyka, takie jak: zaburzony roz-
wój poznawczy, zwiększone pro-
blemy behawioralne, gorsze zdro-
wie fizyczne, słabsze wyniki w 
szkole, niskie umiejętności i aspi-
racje życiowe, zwiększone praw-
dopodobieństwo uzależnienia się 
od alkoholu i narkotyków, bezro-

bocie i uzależnienie od wszelkich 
form pomocy społecznej ze strony 
państwa i instytucji charytatyw-
nych, pozostanie w kręgu ubo-
gich na resztę życia.

Według raportu UNICEF „Ubó-
stwo dzieci: najnowsze dane do-
tyczące ubóstwa dzieci w krajach 
rozwiniętych” dzieci, które mają 
ograniczony dostęp do podstawo-
wych dóbr zapewniających prawi-
dłowy rozwój, jest w Europie 13 
milionów, w Polsce prawie 1,3 mi-
liona. W obrębie Unii Europejskiej 
najlepiej żyje się dzieciom z krajów 
skandynawskich. Sytuacja dzieci w 
Polsce plasuje kraj na 24. miejscu, 
gorzej mają dzieci z Portugalii, Ło-
twy, Węgier, Bułgarii i Rumunii.

Rzeczy niezbędne
Raport UNICEF wylicza 14-punk-
tową listę rzeczy istotnych z 
punktu widzenia prawidłowego 
rozwoju dziecka żyjącego w kra-
jach rozwiniętych: 1. Trzy posił-
ki dziennie, 2. Przynajmniej je-
den posiłek dziennie zawierający 
mięso, drób lub rybę (lub ich we-
getariański odpowiednik), 3. Co-
dziennie świeże owoce i warzy-
wa, 4. Książki odpowiednie dla 
wieku dziecka i poziomu jego 
wiedzy (wyłączając podręczni-
ki), 5. Sprzęt do zabaw na powie-
trzu (np. rower, rolki), 6. Regular-
ne rekreacyjne zajęcia dodatkowe 
(pływanie, gra na instrumencie, 
członkostwo w organizacjach 
młodzieżowych, inne), 7. Gry 
edukacyjne (przynajmniej jedna 
na dziecko, w tym zabawki edu-
kacyjne, klocki, gry planszowe, 
gry komputerowe), 8. Środki fi-
nansowe na uczestniczenie w wy-
cieczkach szkolnych i innych wy-
darzeniach, 9. Spokojne miejsce 
do odrabiania prac domowych, 
z odpowiednią przestrzenią i 
oświetleniem, 10. Dostęp do in-
ternetu, 11. Nowe ubrania – kil-
ka sztuk (tj. nie wszystkie ubrania 
pochodzą ze sklepów z używaną 
odzieżą), 12. Dwie pary należycie 
dobranego obuwia (w tym przy-
najmniej jedna para tzw. obuwia 
na każdą pogodę), 13. Możliwość, 

od czasu do czasu, zapraszania 
przyjaciół do domu w celu zaba-
wy i wspólnego spożywania po-
siłków, 14. Możliwość świętowa-
nia specjalnych okazji, takich jak 
urodziny, imieniny czy inne świę-
ta.

Dzieci pozbawione przynajmniej 
dwóch rzeczy z owej listy uważa 
się za narażone na słabszy rozwój. 
W Polsce co piąte dziecko znajduje 
się właśnie w takiej sytuacji. Raport 
wskazuje, że polityka państwa ma 
ogromne znaczenie w zmniejszaniu 
ubóstwa dzieci. Podkreśla, że naj-
większe znaczenie ma zapobiega-
nie skutkom ubóstwa np. poprzez 
redukcję bezrobocia. W Polsce odse-
tek dzieci ubogich żyjących w rodzi-
nach, których członkowie pozostają 
bez pracy, wynosi 47 % (dla porów-
nania w Szwecji jest to 8%).

Ze względu na brak właściwej in-
frastruktury opieki w Polsce wy-
stępuje najwyższy odsetek matek 
pozostających bez pracy, co prze-
kłada się z kolei na odsetek dzieci 
żyjących w ubóstwie, a wychowy-
wanych przez samotnych rodzi-
ców – najczęściej matki. Wynosi 
on aż 42,6%. Również wykształce-
nie rodziców ma wielki wpływ na 
poziom życia dzieci. Aż 61% dzie-
ci, których rodzice mają niskie 
wykształcenie, żyje w ubóstwie.

Skąd się biorą ubodzy
W Polsce do osób najbardziej na-
rażonych na ubóstwo należą:

• utrzymujący się z niezarobko-
wych źródeł;

• rodziny wielodzietne, z czwórką 
i więcej dzieci na utrzymaniu;

• rolnicy (13,1%);
• renciści (13%);
• rodziny z przynajmniej jedną 

osobą bezrobotną (12,5%);
• żyjący na wsiach (10,9%);
• rodziny posiadające niepełno-

sprawne dziecko (9,7%).

W skrajnym ubóstwie żyje dziś 
6,7% Polaków. Dochody tej grupy 
nie pozwalają na zaspokojenie pod-
stawowych biologicznych potrzeb: 

odpowiedniej ilości pożywienia 
czy warunków mieszkaniowych. 
Niezmieniane od kilku lat progi do-
chodowe uprawniające do korzy-
stania z opieki społecznej powodu-
ją, że odsetek osób uprawnionych 
do pomocy systematycznie spada, 
co zmniejsza poziom ubóstwa, cho-
ciaż tylko na papierze.

Dane GUS pokazują, że pienią-
dze, które mieliśmy do dyspo-
zycji w 2011 r., były warte mniej 
niż te w 2010 r., co bezpośrednio 
przełożyło się na możliwości kon-
sumpcyjne, które się wyraźnie 
zmniejszyły. Największa część 
domowych budżetów, bo aż 25%, 
przeznaczana jest na zakup żyw-
ności. Wzrost cen powoduje, że 
możliwość przeznaczenia części 
budżetu na inne niż podstawowe 
potrzeby jest dla coraz większej 
ilości rodzin niedostępna.

Wszystko to przyczynia się do tego, 
że liczba dzieci, które wymagają 
pomocy np. w zakresie dożywia-
nia, od wielu lat nie ulega wyraź-
nemu zmniejszeniu. Okazuje się, że 
w obliczu wskazanych wcześniej 
uwarunkowań, miliony przezna-
czane rocznie przez rząd na pro-
gram dożywiania nie wystarczają.

Kosztowne 
zaniedbania
W porównaniu z innymi wydat-
kami w budżecie państwa, środki 
przeznaczane na ochronę dzieci 
przed skutkami ubóstwa są ogra-
niczone. Wdrożenie polityki, któ-
ra określiłaby bardziej efektywne 
ich wykorzystanie, powinno stać 

się priorytetem. Trzeba bowiem 
zdać sobie sprawę z kosztów nie-
zapewnienia takiej opieki. Za-
niedbanie odpowiednich działań 
będzie miało długotrwałe kon-
sekwencje. Konsekwencje odkła-
dania problemów dzieci na dal-
sze miejsca na liście priorytetów 
oznacza z punktu widzenia dzie-
ci skazanie ich na życie w warun-
kach negatywnie wpływających 
na ich szanse życiowe w przyszło-
ści. Cenę za to poniesie całe spo-
łeczeństwo, ponieważ oznacza to 
niższy zwrot z inwestycji w na-
ukę, niższy poziom produktyw-
ności oraz wyższe prawdopodo-
bieństwo powiększania się grup 
bezrobotnych.

Zamykanie setek szkół, prywaty-
zacja szkolnych stołówek, likwi-
dacja Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, niepodnoszenie progów 
dochodowych uprawniających 
do pomocy, brak dokładnych i ak-
tualnych danych o sytuacji dzieci, 
brak spójnej polityki społecznej 
i rodzinnej - to działania i zanie-
chania, które raczej nie mają na 
celu poprawy sytuacji dzieci. 

Otwartym pozostaje więc pyta-
nie, kiedy i komu zacznie zależeć 
na tym, żeby dokonać gruntownej 
zmiany. Jak dramatycznie muszą 
wzrosnąć jeszcze słupki w bada-
niach pokazujących skalę bie-
dy, żeby ci, którzy mają wpływ 
na kształtowanie rzeczywistości, 
zrozumieli, że tylko najsilniejsze 
jednostki żyjące w dzieciństwie 
w ubóstwie potrafią samodziel-
nie odbić się od dna i w przyszło-
ści podnosić wskaźniki rozwoju 
gospodarczego? 

Robin

Obserwuję gorącą dyskusję sejmo-
wo-medialną o przedłużeniu wie-
ku emerytalnego do 67 lat – i nie 
wierzę. Tak samo, jak nie wierzę, 
kiedy patrzę przez okno i z komina 
typowego „kwadraciaka” unosi się 
czarno-brunatny dym trujący śro-
dowisko. Dzisiejszy człowiek coraz 
rzadziej zastanawia się nad skutka-
mi swoich czynów lub – w co nie 
chcę wierzyć – nic go to nie obcho-
dzi. Na zasadzie: „Jeśli jodło jest w 
chałupie, to my momy wszystkich 
w d…”. Odwieczne zagadnienia 
egzystencjalizmu – trwoga i troska, 
nie straciły nic na aktualności. Na-
dal trwożymy się (o siebie rzecz ja-
sna) dużo częściej niż troszczymy 
(o innych). Nikt nie zadaje sobie 
podstawowego pytania, czy moż-
na zmuszać ludzi do pracy wbrew 
ich woli, tak samo jak nikt nie pyta, 
czy można bezkarnie zanieczysz-
czać środowisko naturalne. Takich 
absurdów jest wokół nas wiele.

Tymczasem Państwo po raz ko-
lejny, stawia nas (w równym 
rzędzie, na baczność, cicho-sza!) 
w obliczu ważkich pytań o przy-

szłość. Sprawa jest niebagatelna – 
ważą się losy emerytur. Dodajmy 
– naszych emerytur. Rząd, prze-
sądzając o życiu obywateli, ich 
dalszym działaniu i życiowych 
alternatywach, sam stawia pyta-
nia i sam udziela odpowiedzi. My 
mamy tylko stać i słuchać.

W obecnej sytuacji rynkowej je-
dyną stroną zyskującą są ubez-
pieczyciele. Państwo, promując 
taką politykę, w brutalny i chytry 
sposób wrzuca swoich obywateli 
w ręce spekulantów. Samo nasu-
wa się pytanie – czy taka sytuacja 
była zamierzona? Niestety, wierzę 
że tak, bo rząd musiał wiedzieć, 
jaka będzie sytuacja na rynku, 
kiedy system zostanie wdrożony.

Tymczasem można inaczej gospo-
darować zgromadzonymi środka-
mi. Dlaczego nasze oszczędności 
nie mogą pozostawać w ZUS-ie 
i być inwestowane np. w budo-
wę mieszkań, których tak braku-
je? ZUS mógłby czerpać z czyn-
szów dywidendy – ludzie mieliby 
mieszkania. To inna propozycja 
niż system Tuska, ale zdaje się 
bardziej odpowiadać oczekiwa-
niom społecznym. Jest prosta i 
przejrzysta. Jednak, aby coś zmie-

nić potrzebna jest dyskusja spo-
łeczna – szansa dla alternatyw-
nych, kreatywnych sposobów 
wyjścia z sytuacji, na miarę XXI 
wieku.

Te wszystkie dyskusje, toczące 
się „na górze” nie uwzględniają 
w żadnym stopniu ludzkiej wol-
nej woli. To raczej brak wyobraź-
ni, brak wiedzy o potrzebach lu-
dzi i wreszcie brak pojęcia o tym, 
jak rozwija się społeczeństwo dziś 
i jak będziemy rozwijać się kilka 
pokoleń w przód.

Czym dziś – w 2012 roku – jest 
dla nas praca? Jak ją zdefiniować? 
Otóż praca – jeżeli wierzymy, że 
człowiek ma być wolny – musi 
być wolnym wyborem i działa-
niem aktywnym. Czynić człowie-
ka kreatorem. Życie musi mieć 
sens, jeżeli mamy się odróżniać od 
maszyn, a nie być tylko behawio-
rystycznym elementem przyrody. 
Jeżeli człowiek ma spędzić życie 
twórczo, nie może być zmuszany 
do określonych zachowań. Przy-
mus to przymus, a osładzanie 
go domniemanymi korzyściami 
jest zwykłą blagą. Czemu nikt nie 
rozgranicza ciężkiej fizycznej pra-
cy w supermarkecie od pracy pra-

cownika mundurowego? Czy do-
świadczenie i staż pracy zawsze 
ma takie samo znaczenie?

Ostatnio w Katowicach, jak i na ca-
łym Górnym Śląsku zamyka się 
szkoły zawodowe, bo brak rzekomo 
środków. Te same miasta wydają 
jednak lekką ręką miliony na impre-
zy, gdzie „piwo jest królem nocy”.

Czas najwyższy, by nasze elity rzą-
dzące zrozumiały, że są koszty spo-
łeczne, których nie można liczyć w 
proporcji zysk, VAT, strata. Ile kosz-
tują nas państwowe żłobki, komu-
nikacja miejska, szpitale? To często 
stawiane pytania. Czemu nikt nie 
pyta, ile kosztuje utrzymanie wo-
jewody w każdym województwie, 
marszałka, prezydenta miasta i in-
nych pokrewnych urzędów? W sa-
mej tylko Europie konsulaty, amba-
sady kosztują dziesiątki milionów. 
MON co roku pochłania 29 miliar-
dów, gdy na kulturę przeznacza się 
znikomą część państwowego bu-
dżetu. To przerażający brak pro-
porcji. Czy więc zmuszanie do pra-
cy i wymuszanie pracy jako daniny 
dla Państwa jest dla współczesne-
go człowieka w Europie do przyję-
cia? Bo czego najczęściej się od nas 
oczekuje, jeśli nie produkowania 

coraz większej ilości niepotrzeb-
nych gadżetów i tworzenia coraz 
to nowych kuriozalnych instytucji? 
Pustej konsumpcji, prowadzącej 
do uczucia głodu którego nic nie 
zaspokoi. Czy życie człowieka jest 
tego warte?

Jeżeli ktoś nie chce, nie powinien 
uczestniczyć w tej gorączce i nie 
możne być do tego zmuszany. 
Powinniśmy, zgodnie ze wskaza-
niami zielonej polityki, iść drogą 
jakości, a nie ilości. Europa i Ame-
ryka Północna powinny zmniej-
szać swoje moce produkcyjne w 
ramach zrównoważonego rozwo-
ju. Rozwój, kultura, edukacja, tu-
rystyka, agroturystyka – to tylko 
niektóre branże, które mają wpływ 
na szczęście człowieka. Zmusza-
nie obywateli do bylejakości pracy 
i życia nie jest rozwiązaniem.

Uważam, że wystarczy – przykła-
dowo – 25 lat pracy zawodowej, 
podczas której obywatel płaci ZU-
S-owskie składki i w wieku 55 lat 
decyduje, co chce dalej robić. Ma 
uzbieraną pewną kwotę i sam de-
cyduje, czy pracuje dalej, zmienia 
zawód, podróżuje. Odpoczywa czy 
jest aktywny. Jeżeli pracuje dalej, to 
z wyboru, wtedy odkłada dłużej 
składkę i dostanie więcej emerytu-
ry. Rynek pracy staje się wtedy wol-
ny, mogą go zajmować nowi pra-
cownicy. Jest zachowana płynność 
bez stosowania przymusu. 

Dzieciństwo w cieniu biedy

Emerytury, baczność, cicho-sza!

p o l i t y k a  s p o ł e c z n a
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Trwały i zrównoważony rozwój po-
trzebuje oparcia w uniwersalnych 
zasadach. Wszelkie wyobrażenie 
rozwoju, dobrobytu czy postępu 
społecznego opiera się na pewnym 
zestawie fundamentalnych zasad i 
wartości. Wartości te są głęboko za-
korzenione w naszej kulturze, ide-
ologiach i światopoglądach. Jeste-
śmy przekonani, że istnieje zestaw 
uniwersalnych zasad i wartości, po-
dzielanych przez większość z nas. 
Wspólne zasady i wartości stanowią 
fundament społeczeństwa. Uznaje-
my różnorodność form kultury jako 
wartość samą w sobie, zasługującą na 
ochronę i wsparcie. W czasach globa-
lizacji i pogłębiającej się wzajemnej 
zależności między społeczeństwami, 
gospodarkami i ludźmi powszech-
nie uznawane zasady są warunkiem 
wspólnego życia w sprawiedliwości, 
pokoju i harmonii z naturą.

Nie ma potrzeby wymyślać nowych 
zasad i wartości. W krajowych kon-
stytucjach, jak również w rozma-
itych traktatach międzynarodowych, 
w deklaracjach i zaleceniach Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych, za-
warte są pewne fundamentalne zasa-
dy, co do których rządy zgodziły się, 
że są niezbędne dla społeczeństw i 
relacji międzynarodowych.

1. Zasada solidarności. W wielu kra-
jowych konstytucjach solidarność zo-
stała uznana za zasadę obowiązująca 
w relacjach między obywatelkami i 
obywatelami w ramach danego kra-
ju. Centralnym punktem tej koncepcji 
jest równość obywateli oraz podzie-
lana przez nich odpowiedzialność 
za dobro wspólne. Z punktu widze-
nia solidarności wsparcie w potrze-
bie nie jest aktem dobroczynności, 
ale prawem każdej kobiety, mężczy-
zny i dziecka. Solidarność różni się 
więc zasadniczo od dobroczynności 
i filantropii. W czasach globalizacji 
idea solidarności została przeniesio-
ny na poziom międzynarodowy. W 
Deklaracji Milenijnej rządy umieści-
ły solidarność jako jedną z głównych 
zasad: „Zarządzanie globalnymi pro-
cesami powinno odbywać się w spo-
sób zapewniający sprawiedliwy po-
dział kosztów i obciążeń, zgodny z 
podstawowymi zasadami równości 
i sprawiedliwości społecznej. Ci, któ-
rzy korzystają z owoców globalizacji 
w najmniejszym stopniu, zasługują 
na pomoc ze strony tych, którzy od-
noszą największe korzyści”. Współ-
cześnie pojęcie solidarności jest 
uznawane za podstawową zasadę 
w różnych porozumieniach między-
narodowych, jak choćby Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zwalczania pustynnienia z 1994 r.

2. Zasada nieszkodzenia. Początko-
wo główna zasada etyki lekarskiej, 
odzwierciedlona w rocie przysięgi 
Hipokratesa: „powstrzymanie się od 
czynienia krzywdy”, dziś stała się 
istotna także w innych obszarach. Od 
2003 r. została włączona do zasad hu-
manitarnych UNICEF i uwzględnio-
na w kodeksie postępowania głów-
nych organizacji humanitarnych. W 
istocie zobowiązanie do działania w 
sposób, który nie szkodzi ludziom 
lub środowisku, powinno być trak-
towane jako reguła przewodnia na 
wszystkich szczeblach i we wszyst-
kich obszarach polityki. 

3. Zasada wspólnej, lecz zróżnicowa-
nej odpowiedzialności. Reguła ta sta-
nowi jeden z kamieni milowych De-
klaracji z Rio z 1992 r. Jej Zasada 7 

głosi: „Ze względu na różny wkład w 
zniszczenie środowiska naturalnego 
na Ziemi państwa ponoszą wspólną, 
lecz zróżnicowaną odpowiedzialność. 
Kraje rozwinięte potwierdzają swoją 
odpowiedzialność, którą ponoszą w 
międzynarodowym dążeniu do osią-
gnięcia zrównoważonego rozwoju, o 
czym świadczy nacisk, jaki ich społe-
czeństwa przykładają do stanu środo-
wiska na Ziemi, technologii i środków 
finansowych, którymi dysponują”. Po 
raz pierwszy w historii rządy uzna-
ły swój zróżnicowany aktualny i hi-
storyczny udział w degradacji śro-
dowiska, a tym samym nierówne 
zobowiązanie do zapłaty za napra-
wę i złagodzenie jej skutków. Dzięki 
uwzględnieniu perspektywy histo-
rycznej zasada wspólnej, lecz zróżni-
cowanej odpowiedzialności wykra-
cza poza zawartą w porozumieniach 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
zasadę „specjalnego i wyróżniającego 
traktowania” krajów rozwijających 
się w związku z ich gospodarczymi 
możliwościami i potrzebami. Zasada 
ta jest kluczowym elementem Proto-
kołu z Kioto, ale jej zastosowanie nie 
powinno ograniczać się do negocjacji 
klimatycznych.

4. Zasada zanieczyszczający płaci. 
Proste przesłanie tej reguły jest nastę-
pujące: koszty zanieczyszczenia mu-
szą być ponoszone przez tych, którzy 
je spowodowali. Zasada ta jest częścią 
międzynarodowego prawa ochrony 
środowiska od lat 70. i została potwier-
dzona w Deklaracji z Rio, w Zasadzie 
16:  „Narodowe władze muszą doło-
żyć wszelkich starań, aby promować 
wewnątrzpaństwowe pokrycie kosz-
tów naprawy środowiska oraz użycie 
instrumentów ekonomicznych, biorąc 
pod uwagę podejście, że zanieczysz-
czający, generalnie, powinien ponosić 
wszelkie koszty zanieczyszczeń [...]”. 
Chociaż zasada ta jest szeroko uznana 
w międzynarodowym prawie ochro-
ny środowiska, powinna ona być sto-
sowana również w innych dziedzi-
nach. W kontekście obecnego kryzysu 
finansowego, pojawiają się liczne żą-
dania, aby to „zanieczyszczający”, 
tzn. banki i sektor finansowy, ponie-
śli koszty kryzysu. Komisarz Michel 
Barnier powiedział: „Wierzę w zasadę 
zanieczyszczający płaci. Musimy zbu-
dować system, który zagwarantuje, że 
sektor finansowy poniesie koszty kry-
zysów bankowych w przyszłości”.

5. Zasada przezorności. Oznacza ona, 
iż w przypadku braku naukowego 
konsensusu, jeżeli podejrzewa się, 
że dane działanie lub polityka niesie 
ze sobą  ryzyko wyrządzenia szko-
dy ludziom lub środowisku, ciężar 
udowodnienia jego nieszkodliwości 
spoczywa na jego zwolennikach. To 
samo głosi Deklaracja z Rio, Zasa-
da 15: „Wszystkie państwa powinny 
szeroko zastosować zapobiegawcze 
podejście w celu ochrony środowi-
ska, mając na uwadze ich własne 
możliwości. Tam gdzie występują 
zagrożenia poważnymi lub nieod-
wracalnymi zmianami, brak całko-
witej naukowej pewności nie może 
być powodem opóźniania efektyw-
nych działań, których realizacja za-
pobiegłaby degradacji środowiska”. 
Po Rio zasada ta została włączona w 
wiele innych umów międzynarodo-
wych, takich jak Protokół z Kartage-
ny o Bezpieczeństwie Biologicznym 
z 2000 r. w odniesieniu do transgra-
nicznego przepływu zmodyfikowa-
nych organizmów żywych i pocho-
dzących od nich produktów.

6. Zasada pomocniczości. Zgodnie z 
tą zasadą decyzje polityczne zawsze 
powinny być podejmowane na moż-
liwie najniższym szczeblu admini-
stracyjnym i politycznym, tak blisko 
obywateli, jak to tylko możliwe, w 
celu zapewnienia pełnej partycypacji 
kobiet i mężczyzn w procesie decy-
zyjnym. Idea ta jest podstawowym 
elementem koncepcji federalizmu i 
jedną z fundamentalnych zasad w 
traktatach Unii Europejskiej. Ludy 
tubylcze uznają tę zasadę za istotne 
narzędzie ochrony własnej tożsamo-
ści, różnorodności i kultury. Zgod-
nie z tą zasadą ludzie, społeczności 
i narody mają nieodłączne demokra-
tyczne prawo do samostanowienia 
do momentu, gdy jego realizowanie 
nie narusza podobnych praw innych. 
W związku z tym nie może ono być 
nadużywane jako argument prze-
ciwko rządowemu działaniu na po-
ziomie krajowym lub międzynaro-
dowym, ale powinno być stosowane 
zawsze w połączeniu z innymi zasa-
dami, zwłaszcza zasadą solidarności.

7. Zasada dobrowolnej, uprzedniej i 
świadomej zgody. Zgodnie z tą zasa-
dą społeczności mają prawo udzie-
lić lub odmówić zgody na propono-
wane projekty lub działania rządów 
i korporacji, jeżeli mogą one mieć 
wpływ na ich podstawy utrzyma-
nia oraz ziemię zwyczajowo posia-
daną, zajmowaną lub w inny sposób 
użytkowaną. Zasada ta jest od 2007 
r. kluczowym elementem deklaracji 
ONZ o prawach ludności rdzennej, 
jest także uznana w Konwencji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy do-
tyczącej ludności tubylczej i plemien-
nej w krajach niezależnych (1989). 
Zasada ta nie ogranicza się jednak do 
praw ludności rdzennej. Jest ona tak-
że przyjęta w Konwencji Rotterdam-
skiej w sprawie procedury zgody po 
uprzednim poinformowaniu w mię-
dzynarodowym handlu niektórymi 
niebezpiecznymi substancjami che-
micznymi i pestycydami z 1998 r. 
Konwencja ta m.in. gwarantuje kra-
jom importującym otrzymywanie in-
formacji na temat substancji chemicz-
nych wywożonych z kraju, w którym 
zostały zakazane lub poważnie ogra-
niczone z powodów zdrowotnych 
lub środowiskowych.

8. Zasada pokojowego rozstrzygania 
sporów. To podstawowy elementem 
Karty Narodów Zjednoczonych, któ-
ra stwierdza w artykule 2: „Wszy-
scy członkowie załatwiać będą swe 
spory międzynarodowe środkami 
pokojowymi w taki sposób, aby nie 
dopuścić do zagrożenia międzyna-
rodowego pokoju i bezpieczeństwa 
oraz sprawiedliwości”. W Deklaracji 
z Manili z 1982 r. rządy potwierdzi-
ły, że pokojowe rozstrzyganie spo-
rów powinno stanowić jedno z cen-
tralnych zagadnień podejmowanych 
przez państwa oraz ONZ.

Tych osiem zasad tworzy zręby ramy 
uniwersalnych praw do trwałego 
rozwoju. Są one ze sobą ściśle połą-
czone i nie mogą być stosowane od-
dzielnie.

Fragment dokumentu Rio+20 and 
beyond: no future without justice 
przygotowanego przez kolektyw 
Civil Society Reflection Group on 
Global Development Perspectives. 
Dokument został opublikowany w 
raporcie Social Watch na 2012 r. The 
Right to a Future. Przekład: Agniesz-
ka Ziętek. 

Zasady globalnej 
sprawiedliwości
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Zarówno tematyka konferencji, 
jak i sam aspekt oceny postępu 
stanowi dziedzinę zainteresowa-
nia sieci Social Watch, która od r. 
1996 opublikowała ponad 670 ra-
portów krajowych koalicji i dys-
ponuje porządną ekspercką wie-
dzą dotyczącą realizacji strategii 
rozwojowych.

BK: Jest szansa na przełom podob-
ny do tego sprzed dwóch dekad?

MK: Nasz najnowszy raport kon-
kluduje, że w ciągu ostatnich 20 
lat nie mieliśmy do czynienia ze 
zmianą paradygmatu i nadal do-
minują niezrównoważone mode-
le rozwoju. Wzrost gospodarczy 
wciąż jest podstawowym wskaź-
nikiem rozwoju w oficjalnych sta-
tystykach. W okresach spowol-
nienia niski lub ujemny wzrost 
usprawiedliwia cięcia w sferze 
socjalnej, ale w czasach koniunk-
tury niekoniecznie przekłada się 
na umocnienie stabilnych form 
zatrudnienia czy wzrost płac.

Podział zysków z globalizacji wy-
gląda obecnie w ten sposób, że 
mamy 3,5 mld ludzi, którzy mają 
ten sam dochód co 61 mln najbo-
gatszych. W dobie kryzysu z jed-
nej strony mamy instytucje finan-
sowe „zbyt wielkie, by upaść”, z 
drugiej zaś ludzi, którzy czują, że 
są zbyt mali, żeby się z nimi liczyć. 
To nie jest zrównoważony rozwój. 
Do przeprowadzenia zmian nie-
zbędne jest wzmocnienie poczu-
cia odpowiedzialności państw za 
podjęte zobowiązania. To zaś wy-
maga zmian społecznej świado-
mości i będzie zależeć od stopnia 
zaangażowania obywateli na rzecz 

idei prawa do przyszłości dla 
obecnych i następnych pokoleń.

BK: Zrównoważony rozwój czę-
sto sprowadzany jest do kwestii 
ochrony środowiska, tymczasem 
ma on również wymiar społecz-
ny i ekonomiczny. W jaki sposób 
zazębianie się tych wymiarów 
widoczne jest w najnowszej pu-
blikacji Social Watch, „The right 
to a future”?

MK: Idea zrównoważonego roz-
woju zakłada długoterminową per-
spektywę, zintegrowane podejście 
i potrzebę zaangażowania wszyst-
kich ludzi w proces zmian. Mimo 
upływu 20 lat koncepcja zrów-
noważonego rozwoju jest wciąż 
mylnie rozumiana zarówno przez 
rządy, jak i społeczeństwa. A na 
początku tysiąclecia dyskurs roz-
wojowy zszedł na dalszy plan wo-
bec powrotu tradycyjnego dyskur-
su bezpieczeństwa po zamachu na 
World Trade Center w 2001 r.

Od wybuchu światowego kryzy-
su w 2008 r. idea zrównoważone-
go rozwoju powraca do mainstre-
amu wraz z inicjatywą zielonej 
gospodarki promowanej przez 
UNEP. Wizja zielonej gospodar-
ki to propozycja odpowiedzi na 
potrójny kryzys: społeczno-poli-
tyczny, ekonomiczny i ekologicz-
ny. To również propozycja oparta 
na przekonaniu, że kryzys eko-
logiczny można wykorzystać do 
rozwiązania wszystkich pozosta-
łych. Ta wizja odpowiada na spo-
łeczne obawy związane z wystę-
powaniem naturalnych katastrof, 
globalnym ociepleniem, wyczer-
pywaniem się zasobów energe-
tycznych. Zielona gospodarka 
ma być sposobem na pobudzenie 
ekonomii poprzez reorientację na 
zielone inwestycje w celu realiza-
cji przejścia na gospodarkę nisko-
węglową. Tematem Rio+20 będzie 
właśnie zielona gospodarka w 
kontekście zrównoważonego roz-
woju i likwidacji ubóstwa.

BK: Jak będzie wyglądać zielona 
gospodarka?

MK: To, jak ona będzie wyglądać, 
jest przedmiotem dyskusji. Już te-
raz kilkadziesiąt organizacji zgła-

sza zastrzeżenia wobec słabną-
cych odniesień do obowiązków 
wynikających z praw człowieka i 
zasad sprawiedliwości. Nawet za-
sady, co do których zawarto po-
rozumienie już w Rio w 1992 r., 
są dziś kwestionowane. Mowa 
o zasadzie odpowiedzialności 
sprawcy za zanieczyszczanie śro-
dowiska, zasadzie przezorności, 
zasadzie wspólnej, lecz zróżnico-
wanej odpowiedzialności. Kryty-
ka zielonej gospodarki pobrzmie-
wa także w raporcie Social Watch, 
gdzie wskazuje się na ograniczo-
ny charakter tej koncepcji. Samo 
zielenienie się gospodarki nie wy-
starczy, aby można było mówić 
o zrównoważonym rozwoju.

BK: Jakie najważniejsze wy-
zwania związane z realizacją 
zrównoważonego rozwoju poja-
wiają się w raportach z poszcze-
gólnych krajów?

MK: Pierwsze związane jest z ko-
niecznością przełamania zdrowo-
rozsądkowego myślenia, że na 
polityce maksymalizacji wzrostu 
gospodarczego korzystają także 
najbiedniejsi. Otóż nierówności 
społeczne sprawiają, że ubóstwo 
nie zmniejsza się, a jeśli nawet to 
w bardzo ograniczonym stopniu. 
I to nawet w państwach, gdzie go-
spodarka jest w stanie dynamicz-
nego wzrostu.

Inne wyzwanie wynika z koniecz-
ności podważenia założenia, że 
czystsze źródła energii, które nie 
powodują emisji CO2, są auto-
matycznie dobre. Otóż przypadki 
np. Brazylii czy też Meksyku do-
wodzą, że wielkie projekty elek-
trowni wodnych mogą spowo-
dować wysiedlenia tysięcy ludzi i 
zrujnować jedne z najbogatszych 
ekosystemów na świecie.

Kolejnym przykładem pułapki 
takiego rozumowania są biopa-
liwa, często zaliczane do „zielo-
nych” źródeł energii. Są one np. 
główną przyczyną ekologicznej 
katastrofy w Kolumbii, gdzie 
wsparcie rządu dla agroprzemy-
słowej monokultury spowodo-
wało wysiedlenie całej populacji 
drobnych farmerów.

BK: Jakie działania podjęła i za-

mierza podjąć polska koalicja 
Social Watch?

MK: Polska koalicja Social Watch 
istnieje od 2008 r. i od tego cza-
su ma wkład w międzynarodo-
wy raport Social Watch. Oprócz 
tego wydała dotąd trzy raporty 
krajowe. Prowadziliśmy kam-
panię na rzecz ratyfikacji zre-
widowanej Europejskiej Karty 
Społecznej. W r. 2012 część or-
ganizacji zrzeszonych w Social 
Watch opracowała wspólny ra-
port i wzięła aktywny udział w 
Powszechnym Przeglądzie Praw 
Człowieka dotyczącym Polski 
(Poland under UPR 2012).

Celem Polskiej Koalicji jest pro-
mowanie w Polsce woli poli-
tycznej do przestrzegania zo-
bowiązań w zakresie rozwoju 
społecznego i równości płci. 
Chcemy także budować wśród 

polskich organizacji pozarzą-
dowych potencjał skutecznego 
wpływania na kształt polityki. 
Ważnym celem jest dostarczanie 
wiedzy opinii publicznej. W naj-
bliższym czasie planujemy kilka 
inicjatyw promujących wiedzę 
na temat raportu Social Watch 
„The Right to a future”. 

Mam nadzieję, że Euro 2012 nie 
przesłoni zupełnie wieści na te-
mat Szczytu w Rio.

Monika Kalinowska pracuje dla 
Międzynarodowego Ruchu ATD 
Czwarty Świat w Polsce, który jest 
organizacją członkowską Polskiej 
Koalicji Social Watch. W 2011 r. 
reprezentowała PK SW na Zgro-
madzeniu Ogólnym Międzyna-
rodowej Sieci SW w Manili. Jest 
absolwentką stosunków między-
narodowych na WDiNP UW. 

Od ekologii do sprawiedliwości społecznej

W czerwcu 2012 nasz kraj gościł największą w Europie im-
prezę sportową – Euro 2012. Jest to powód do radości dla 
wielu kibiców, polityków oraz firm widzących okazję do 
zarobku, choćby na gadżetach. Równocześnie nie słab-
ną głosy niepokoju: czy zdążymy przygotować niezbędną 
infrastrukturę, czy warto ponosić takie koszty dla krótko-
trwałej imprezy i czy koszty te się zwrócą. Pojawiają się 
głosy krytyki: zamiast Stref Kibica potrzebujemy Stref Ro-
dzica a zamiast igrzysk – chleba.
Tymczasem Polska Zielona Sieć, w ramach kampanii Ku-
puj Odpowiedzialnie, pragnie za pomocą spotu radiowe-
go (ekonsument.pl/a66587_nie_kibicuj_niszczeniu_lasow.
html) zwrócić uwagę, że w ciągu jednej minuty świat tra-
ci lasy o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej! Rocznie 
daje to tyle, ile wynosi powierzchnia Grecji! Wycinane są 
zwłaszcza pierwotne lasy Amazonii, doliny Konga, Azji 
Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Syberii. 
Mimo że rocznie sadzi się ok. 7 mln ha drzew, to straty 
netto lasów wynoszą ok. 5 mln ha/rok – dla porównania 
województwo lubelskie zajmuje 2,5 mln hektarów.  

Nawet te liczby nie oddają skali problemu: wycinka danego 
obszaru lasu oznacza także fragmentaryzację i zmniejszenie 
wartości przyrodniczej innych okolicznych lasów – narażenie 
ich na łatwiejszą eksploatację przez człowieka, inwazję no-
wych gatunków oraz na łatwiejszy dostęp zanieczyszczeń.

Sadzi się drzewa, a nie lasy – po latach z posadzonych 
drzew nie wyrosną naturalne puszcze, lecz plantacje prze-
mysłowe. Nierzadko wręcz będą to monokulturowe upra-
wy np. eukaliptusa czy palmy olejowej – zielone pustynie, 
które pod względem bioróżnorodności czy absorpcji CO2 
nie mają z prawdziwym lasem nic wspólnego.

Lasy giną głównie w wyniku zapotrzebowania na drewno 
i papier oraz z powodu hodowli zwierząt – wycina się je 
i wypala pod nowe pastwiska ze względu na zapotrzebo-
wanie na mięso. Wycinkę prowadzi się również pod mo-
nokulturowe uprawy roślin paszowych (kukurydza, soja), 
roślin oleistych (do celów spożywczych i na agropaliwa) 
i roślin przemysłowych (również na agropaliwa oraz do 
produkcji papieru). Wycina się je również ze względu na 
bogactwa, jakie kryje pod nimi ziemia (ropa, węgiel, mine-
rały). Wspólnym mianownikiem tych czynników jest galo-
pujące zapotrzebowanie na te produkty, a więc nadmierna 
konsumpcja.

Mimo postępu technologicznego oraz elektronizacji prze-
chowywania i przesyłania danych, nadal odnotowuje się 

znaczny przyrost produkcji i zużycia papieru. Jego świa-
towa konsumpcja w 2010 r. wyniosła ok. 400 mln ton/rok. 
Przewiduje się, że do 2020 r. wzrośnie ona do ok. 500 mln 
ton/rok. Przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 
230 kg papieru (przed kryzysem gospodarczym w 2007 
r. wartość ta wynosiła nawet 340 kg), a mieszkaniec Eu-
ropy Zachodniej ok. 160 kg (w 2007 r. było to ponad 200 
kg). W Polsce jeszcze 10 lat temu roczne zużycie papieru 
na mieszkańca nie przekraczało 65 kg, a obecnie wyno-
si już 100 kg. Wg prognoz Stowarzyszenia Papierników 
Polskich do 2015 r. wartość ta ma wzrosnąć do 115 kg na 
mieszkańca rocznie.

Nasza konsumpcja napędza zarówno nielegalną wycinkę, 
jak i odpowiada za naginanie prawa, by eksploatację 
lasów zalegalizować. Dochodzi do korupcji oraz do 
nadużyć w przyzna- waniu certyfikatów dotyczących 
zrównoważonej go- spodarki leśnej.Skutkiem tego jest 
nadmierna i nieodpowiedzialna eksploatacja lasów: wyci-
nanie najcenniejszych drzew, często ginących gatunków, 
niszczenie obszarów chronionych i wartych takiej ochro-
ny. Wraz z lasami giną poszczególne gatunki zwierząt i 
roślin, często nieznanych jeszcze nauce. Całe plemiona ży-
jące od tysięcy lat w lasach są narażone na utratę własnej 
kultury, a nawet na fizyczną zagładę. Las jest ich domem, 
miejscem pracy, źródłem pożywienia i odniesień kulturo-
wych. Na świecie co najmniej 350 milionów ludzi żyje w 
bezpośrednim sąsiedztwie najcenniejszych lasów.

Bądź odpowiedzialnym konsumentem! Przemyśl i ogra-
nicz swoją konsumpcję papieru i drewna, ale także ener-
gii, mięsa i produktów zawierających olej palmowy. Kupuj 
odpowiedzialnie!

opracował Andrzej Żwawa

Piłki i piły
Nie kibicuj niszczeniu lasów!

ciąg dalszy ze str. 1fot. Joana Coccarelli
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Brazylia jest mieszanką wielkie-
go dobrobytu i przerażającego 
ubóstwa. Ma niemal nieograni-
czony – przy odpowiedniej ad-
ministracji – potencjał rozwoju. 
Jednak nierówności społeczne są 
tak głębokie, że wydają się nie do 
przezwyciężenia. Aby w wejść na 
ścieżkę zrównoważonego rozwo-
ju, Brazylia pokonać wiele prze-
szkód, a największą z nich, ma-
jącą skutki nie tylko dla samej 
Brazylii, ale całego świata, jest 
przyzwolenie na wycinkę pusz-
czy amazońskiej. Ten prowadzo-
ny na szeroką skalę proceder, za 
którym kryją się interesy posiada-
czy ziemskich, hodowców bydła 
i międzynarodowych firm wyko-
rzystuje słabość polityki ochrony 
środowiska i szerzącą się korup-
cję. „Zielonym płucom świata” 
grozi zniszczenie.

W ostatnich latach w Brazylii wy-
kształcił się taki model rozwoju, w 
którym dochód i władza w coraz 
większym stopniu skupione są w 
rękach politycznych i gospodar-
czych elit związanych z wielkim 
przemysłem rolnym i kapitałem fi-
nansowym. Jednym z fundamen-
tów tego modelu jest eksploatacja 
rolna. Chodzi zwłaszcza o mono-
kulturowe uprawy soi i trzciny 
cukrowej (na produkcję cukru i 
etanolu), korzystające z genetycz-
nie modyfikowanych nasion i che-
micznych środków ochrony roślin 
kupowanych od ponadnarodo-
wych koncernów. W rejonie Ama-
zonii powstaje również potężna 
infrastruktura, przemysł energe-
tyczny i wydobywczy. Na pozio-
mie makroekonomicznym model 
ten cechują wysokie stopy pro-
centowe. To znaczny problem na 
rządu. Np. między 2000 a 2007 r. 
koszt amortyzacji i odsetek od dłu-
gu publicznego wyniósł blisko 430 
mld dol., co stanowi średnio 30% 
rocznego budżetu państwa.

Taki model rozwoju jest drapież-
ny i niezrównoważony. Brazylia 
jest w momencie wprowadzania 
zmian legislacyjnych w polityce 
ochrony środowiska i już nieco roz-
luźniła regulacje w prawie leśnym. 
Te poprawki służą zabezpieczeniu 
prywatnych interesów posiadaczy 
wielkich posiadaczy ziemskich i 
latyfundystów, grup nadreprezen-
towanych w parlamencie wskutek 
przechylenia systemu politycznego 
na ich korzyść.

Eksploatacja dorzecza Amazonii 
kamieniem węgielnym bieżącej 
polityki rządu, która ściśle odpo-
wiada strategicznym interesom 
ponadnarodowych koncernów. 
Chodzi o to, by akumulować ka-
pitał dzięki inwestycjom w sektor 
energetyczny, wydobywczy i zin-
dustrializowane rolnictwo oraz 
„usługi ekologiczne”. W okresie 
między 2000 a 2010 r. eksport z 
Legal Amazonia (administracyj-
ny obszar, w którego skład wcho-
dzi dziewięć stanów z dorzecza 
Amazonii) wzrósł o 518% (z 5 
mld do 26 mld dol.), co jest znacz-
nie wyższym tempem wzrostu 
niż 366%, które zanotował brazy-
lijski eksport w skali całego kraju.

W 2010 r. sam tylko stan Pará był 
odpowiedzialny za 48% (12,8 mld 
dol.) wartości eksportu całego re-
gionu. Wedle funkcjonującego 
wzorca najwięcej eksportuje się 
surowców mineralnych, a po nich 
produktów rolniczych, zwłaszcza 
mięsa. W przypadku Pará, gdzie 
eksportują zaledwie trzy firmy, 
Vale, Alunorte i Albrás (żelazo i 
aluminium), jest to 78% wartości 
ogółu sprzedaży zagranicznej (10 
mld dol.).

Bogactwo płynące z amazońskich 
terenów trafia prosto do kieszeni 
akcjonariuszy ponadnarodowych 
koncernów, pozostawiając za sobą 
w spadku nierówność i zniszcze-
nia środowiska. Produkcja alu-
minium pożera blisko 6% energii 
elektrycznej wytwarzanej w całej 
Brazylii. Wedle słów Celio Ber-
manna, „aluminium sprzedaje się 
po niskich cenach na międzyna-
rodowym rynku, stwarzając przy 
tym niewiele miejsc pracy. Do tej 
pracy potrzeba 70 razy mniej ro-
botników niż np. w przemyśle 
spożywczym i 40 razy mniej niż w 
przemyśle tekstylnym”. 

Logika regionalnej 
integracji
Innym aspektem tego modelu wy-
dobycia-na-eksport (extraction-for-
-export) jest to, że rząd pozwala 
Brazylijczykom i międzynarodo-
wym firmom rozszerzać działania 
w dorzeczu Amazonii. Powoduje 
to przyśpieszenie zmian zachodzą-
cych w środowisku i w warunkach 
życia nie tylko Brazylijczyków, ale 
mieszkańców części Amazonii le-

żących w innych krajach. Rząd 
federalny zwiększył środki in-
westycyjne na infrastrukturę logi-
styczną, rozbudowując nie tylko 
porty, ale także lądowy i wodny 
system transportu. Większość tych 
środków poszła na wielkie projek-
ty, takie jak tama hydroelektrowni 
w Jirau, Santo Antônio i Belo Mon-
te (to w Brazylii); Inambari, Suma-
beni, Paquitzapango i Urubamba 
(w Peru), a także autostrady, jak 
chociażby kontrowersyjna Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos w 
Boliwii, która przecina ziemie za-
mieszkałe przez autochtonów w 
Parku Narodowym Isiboro Sécu-
re. Te prowadzone na dużą skale 
inwestycje były wykonywane bra-
zylijskie firmy i finansowane z pu-
blicznych pieniędzy pochodzących 
z państwowego Banku Gospodar-
ki Narodowej i Społecznego Roz-
woju.

Rząd stosuje także wiele podat-
kowych i kredytowych zachęt, 
aby sprowadzić do tego regio-
nu sektor prywatny – zwłaszcza 
z projektami wytwarzania i dys-
trybucji energii elektrycznej. To 
jeszcze bardziej otworzyło bra-
zylijską Amazonię na państwo-
we i prywatne przedsiębiorstwa z 
międzynarodowym kapitałem, co 
powoduje, że ten drapieżny mo-
del eksploatacji zasobów natural-
nych staje się mocniejszy.

Zmiana klimatu i 
rolnictwo
Wylesianie Amazonii i hodow-
la bydła są w Brazylii dwiema 
głównymi przyczynami emisji 
CO2 i metanu (odpowiednio 67% 
i 70% całkowitej emisji). Jest sil-
na zależność między wycinką i 
wypalaniem puszczy a faktem, 
że okoliczna ziemia jest skoncen-
trowana w rękach nielicznych. W 
oczywisty sposób określa to dy-
namikę ekspansji gruntów rol-
nych. Ta koncentracja własności 
wzmaga ryzyko, że głównymi 
beneficjentami krajowej polityki 
klimatycznej będą wielcy posia-
dacze ziemscy, bo to do nich tra-
fią różnego rodzaju subsydia, a 
wspólnoty wiejskie i ludność tu-
bylcza będą wykluczone bardziej 
niż kiedykolwiek.

Rząd nie podjął dotąd żadnych 
działań, które dotykałyby sedna 

problemu. W Amazonii niezbęd-
na jest reforma rolna wprowadza-
jąca nowy model użytkowania 
ziemi i surowców. Taka reforma 
mogłaby oprzeć się na zrówno-
ważonej eksploatacji zasobów na-
turalnych i szacunku dla trady-
cyjnych wspólnot i różnych form 
życia społecznego, w jakich pozo-
staje autochtoniczna ludność. Na-
leży pamiętać, że ludzie na tych 
terenach od wieków żyli w har-
monii z otaczającą przyrodą.

W niedawnym raporcie Social 
Watch na temat Brazylii obliczono 
również Wskaźnik Podstawowych 
Zdolności (Basic Capabilities Index) 
oobno dla poszczególnych stanów 
i ośrodków miejskich w Amazo-
nii. Raport potwierdził, że między 
dobrze prosperującymi regiona-
mi Brazylii a biednymi obszarami 
na północy kraju istnieje kolosalna 
przepaść. Na samym dole listy sta-
nów, w których podstawowe po-
trzeby mieszkańców są najgorzej 
zaspokajane, znajdują się stany: 
Pará, Acre i Amazonas. Kiedy roz-
ważymy każdy z czynników osob-
no, to okaże się, że nierówności mię-
dzy różnymi regionami są jeszcze 
większe w sferze edukacji, a Pará 
jest w sytuacji najgorszej.

Zmiany prawne
Wielokrotnie próbowano uela-
stycznić obowiązujące prawo w 
kwestiach środowiska naturalne-
go. Znaczącym przykładem prób 
zmierzających do rozluźnienia re-
gulacji ochrony środowiska była 
liberalizacja prawa leśnego. U jej 
źródeł leżały naciski wywiera-
ne przez wpływowe grupy inte-
resów reprezentujących sektor 
rolniczy, których główną strate-
gią jest rozszerzanie granic pól 
uprawnych na coraz to większe 
połacie Amazonii. Wielcy posia-
dacze ziemscy domagają się okre-
ślonych ustępstw. Jednym z nich 
jest rozpatrywana aktualnie przez 
niższą izbę parlamentu reduk-
cja z 80% do 50% obszaru ziemi, 
jaki wszyscy posiadacze ziemi w 
Amazonii muszą zachować w for-
mie naturalnego lasu.

Dla rządu kompleks hydroelek-
trowni na Rio Madeira jest kluczo-
wym elementem planów wyjścia 
naprzeciw krajowemu zapotrzebo-
waniu na energię na lata 2010-2012. 

Rząd twierdzi, że sposób produk-
cji i przesył energii elektrycznej jest 
ostatnim krzykiem techniki „postę-
pującej elektryfikacji”. W rzeczywi-
stości jednak zwiększenie o 6 600 
MW mocy zainstalowanej (3 150 
MW w San Antonio i 3 450 MW w 
Jirau) będzie służyło tylko satysfak-
cji rządu, bowiem zaspokoi to za-
potrzebowanie na prąd, które prze-
mysł energetyczny sam sztucznie 
wytworzył. Energia produkowana 
w kompleksie Madeira będzie do-
starczana do ekonomicznego cen-
trum kraju na południowym za-
chodzie, a do tego potrzeba będzie 
wielu inwestycji, aby wybudować 2 
375 km linii przesyłowych.

Szacuje się, że w cały zespół pro-
jektów składających się na kom-
pleks Madeira trzeba będzie za-
inwestować 21 mld dol., ale jak 
dotąd zatwierdzono tylko 9,3 
mld. Z czego 8,6 mld pochodzi 
od BNDES, wliczając w to wpłaty 
bezpośrednie i pośrednie, a pozo-
stałe 700 mln z Banku Amazonii 
(BASA), sięgającego po publiczne 
pieniądze z Funduszu Konstytu-
cyjnego Północy i Funduszu Roz-
woju Amazonii.

Dane z raportów o inwestycjach w 
Amazonii pokazują, że z powodu 
ryzyka, jakim obciążony jest cały 
projekt – prace budowlane i proces 
pozyskiwania pozwoleń środowi-
skowych – pojawiła się silna presja 
zarówno ze strony sektora publicz-
nego, jak i prywatnego (łącznie z 
bankami, podmiotami publiczny-
mi, przedsiębiorstwami, lobbysta-
mi, menadżerami i agentami) na to, 
aby nikomu nie pozwolić mieszać 
się do harmonogramu prac i opóź-
niać ich rozpoczęcie. Mówi się, że 
ekonomiczna wykonalność budo-
wy kompleksu Madeira zależy od 
tego, jak szybko uda się uruchomić 
system hydroenergetyczny i dlate-
go proces uzyskania akceptacji jest 
forsowany pośpiesznie, bez nale-
żytego rozpatrzenia społecznych 
i środowiskowych skutków, jakie 
ten olbrzymi projekt spowoduje.

Robotnicy pracujący przy tym pro-
jekcie są wykorzystywani (Mini-
sterstwo Pracy wykryło ponad 2 
000 naruszeń prawa pracy), liczba 
morderstw na tym terenie wzrosła 
w okresie między 2008 a 2010 r. o 
44%, a nadużyć seksualnych wobec 
dzieci i młodzieży o 18%. Liczba 
gwałtów skoczyła aż o 208% mię-
dzy 2007 a 2010. Wszystko to jest 
efektem modelu rozwoju finanso-
wanego z publicznych pieniędzy. 
Ten sam model Brazylia eksportu-
je do innych krajów Ameryki Połu-
dniowej, a także do krajów afrykań-
skich, jak Angola czy Mozambik. 
Ten model dobrze służy elitom, ale 
niszczy środowisko i na dużą skalę 
gwałci prawa człowieka.

Artykuł pochodzi z raportu So-
cial Watch na 2012 r. „The Right 
to a Future”. Przeł. Rafał Czekaj.

Gwałt na puszczy 
amazońskiej

Alessandra  
Cardoso 

Alexandre  
Ciconello



16

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

Redaktorzy naczelni: Beata Nowak i Adam 
Ostolski, 
Zespół: Wojciech Kłosowski, Bartłomiej Kozek, 
Marcin Wrzos
Współpraca: Ewa Charkiewicz

Projekt graficzny i skład: Wojciech Kłosowski
Kontakt: redakcja@zielonewiadomosci.pl
Serwis internetowy: www.zielonewiadomosci.pl
Druk: Agora SAISSN 1898-8717 08

Chińscy lekarze naturaliści od 
tysięcy lat stosują metodę, która 
pozwala nie tylko zrzucić zbędne 
kilogramy, ale też uniknąć efek-
tu jo-jo, czyli powrotu do dawnej 
wagi.

W świetle medycyny chińskiej oty-
łość spowodowana jest wielolet-
nim wychłodzeniem organizmu 
wskutek niewłaściwej diety. Jeśli 
w codziennym menu dominują po-
karmy określane jako orzeźwiają-
ce i wychładzające (patrz: ramka), 
dochodzi do zaburzenia równowa-
gi energetycznej. Wychłodzony or-
ganizm coraz bardziej domaga się 
pożywienia, by uzupełnić niedobór 
potrzebnej energii, a ściślej: doma-
ga się pokarmów ocieplających i 
rozgrzewających. Niestety, niedo-
grzany organizm zwykle nie do-
staje odpowiedniego pożywienia, 
bowiem ludzie cierpiący na oty-
łość najczęściej sięgają po nieodpo-
wiednie pokarmy (kanapki, sałatki, 
ciastka, itp.), które jeszcze bardziej 
wyziębiają ustrój. W efekcie łaknie-
nie pojawia się znów i znów i spi-
rala się nakręca. Wyziębiony or-
ganizm zaczyna obudowywać się 
coraz większą ilością tkanki tłusz-
czowej, by cenna energia, której ma 
niedobór, nie ulatywała.
Żołądek – jak całe ciało – też po-
zostaje w nierównowadze i z roku 
na rok trawi coraz gorzej. Niestra-
wione resztki pokarmu zalegają w 
przewodzie pokarmowym, w koń-
cu tworzy się z nich tzw. śluz, nie-
zwykle niebezpieczny dla zdrowia. 
Śluz gromadzi się w organizmie, 
twardnieje i blokuje kanały ener-
getyczne. Część śluzu lokuje się 
w woreczku żółciowym i nerkach, 
tworząc kamienie, część, w for-
mie złogów, obudowuje naczynia 
krwionośne, powodując miażdży-
cę, z reszty śluzu tworzą się opu-
chlizny, zatory i ropnie.
Według Chińczyków leczenie oty-
łości nie jest trudne. Należy jednak 
uzbroić się w cierpliwość, bo trwa 
to zwykle kilka miesięcy, a nawet 
rok. Najważniejsza jest dieta. Na-
leży spożywać produkty mające 
energię ocieplającą i rozgrzewającą, 
unikać zaś tych, które wychładza-
ją i orzeźwiają (neutralne można 
jeść, ale po poddaniu ich obróbce 
cieplnej, bowiem wówczas ogrze-
wają organizm). Należy pamiętać, 
by dietę dostosować do pory roku: 
zimą jadać głównie produkty roz-
grzewające i ocieplające oraz neu-
tralne, latem zaś przede wszystkim 
ocieplające i neutralne. W szczegól-
nie gorące dni można sobie pozwo-
lić na produkty odświeżające, ale 
jeść je z umiarem.
Ważne jest, by spożywać jak naj-
więcej produktów gotowanych. W 
miesiącach chłodnych wszystkie 
posiłki powinny być gotowane. W 
tym czasie nie powinno się jadać 
surowizny lub jeść ją bardzo rzad-
ko – owoce i warzywa powinny 
być gotowane, duszone lub suszo-
ne. (Co prawda medycyna chińska 
nie zna pojęcia witamin, ale nalega, 
by gotując produkty, wrzucać je 
na wrzątek – medycyna zachodnia 
radzi to samo, bowiem większość 
witamin zostaje zachowana). La-
tem należy spożywać przynajmniej 

dwa gotowane posiłki. Należy pa-
miętać, że trawienie musi odbywać 
się w odpowiedniej temperatu-
rze, dlatego żołądek należy wciąż 
ogrzewać – potrawa musi być nie 
tylko gotowana, ale i ciepła. Suro-
we owoce, warzywa czy kanapki 
żołądek musi najpierw ogrzać, by 
dały się strawić, a jeśli nie ma wy-
starczającej ilości energii, potra-
wy te zostają strawione w części, 
a z reszty tworzy się wspomniany 
śluz. Dlatego tak ważne jest jedze-
nie gotowanych potraw. Nie wolno 
pić, ani tym bardziej popijać po-
traw zimnymi napojami, bo chłód 
paraliżuje żołądek i uniemożliwia 
prawidłowy proces trawienny. 
Niedogrzany żołądek mają wszy-
scy stali bywalcy barów typu fast-
-food. Większość z nich cierpi na 
nadwagę, bowiem zimne napoje są 
jedną z przyczyn otyłości. Ci, któ-
rzy w to nie wierzą, niech popatrzą 

na brzuch statystycznego piwosza 
– trunek ten pijany jest na ogół po 
schłodzeniu.
Ustalając dietę, należy pamię-
tać o cudownych właściwościach 
ognia, który z produktu orzeźwia-
jącego czy wychładzającego może 
zrobić produkt rozgrzewający. 
Dlatego gruszki czy banany moż-
na jeść w diecie odchudzającej, pod 
warunkiem, że gotuje się je min. 30 
minut z mielonymi goździkami, 
cynamonem itp. Ważne, by jeść 
mało a często, bowiem niedogrza-
ny żołądek nie jest w stanie strawić 
dużych porcji. Należy dokładnie 
przeżuwać każdy kęs, gdyż ślina 
ma właściwości rozgrzewające.  
I rzecz równie ważna: w czasie 
chłodów koniecznie ubierać się 
ciepło, szczególnie zaś chronić 
nerki, bo to one są odpowiedzial-
ne za równowagę energetyczną 
organizmu.

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

Jerzy A. Masłowski

Jak schudnąć

Chińszczyzna po polsku

Wychładzające:
Rabarbar, figi, ostrygi, ślimaki, algi, gruszki, kiwi, banany, daktyle, 
ananasy, mango, grzyby, sezam, fasola Mung, botwina, czarna her-
bata, słonecznik, ocet spirytusowy, mięso kaczki, wątróbka z drobiu, 
cukier, piwo.

Orzeźwiające:
Cykoria, karczochy, bakłażany, sałata, buraki, pomidory, szczaw, 
szpinak, szparagi, ogórki, jabłka, arbuz, kalafior, seler, rzodkiew, fa-
sola, soja, oregano, mięta, jęczmień, pszenica, młode warzywa, pie-
truszka, cytrusy, porzeczki, poziomki, agrest, kwaśne napoje mlecz-
ne, melisa, drożdże, zielona herbata, piwo pszeniczne.

Neutralne:
Proso, żyto, kasza jaglana, bób, groch, ziemniaki, susz warzywny, 
szafran, wanilia, miód, jaja, masło, świeże mleko, ser kozi, ryż, owies, 
kapusta, brukselka, rzepa, sery pleśniowe, mirabelki, kukurydza, 
wino białe.

Ocieplające:
Kasza gryczana, orzechy, kakao, liść laurowy, suszony koper, tymia-
nek, szałwia, majeranek, lubczyk, rozmaryn, czerwone wino, mar-
chew, czereśnie, wiśnie, morele, brzoskwinie, oliwa z oliwek, olej 
sojowy, mleko owcze, żółty ser, pieprz, anyż, cebula, pory, curry 
łagodne, żeńszeń, goździki, wino ryżowe, węgorz, łosoś, krewetki, 
karp, gęś, suszone owoce, ocet winny.

Rozgrzewające:
Kawa, ostra papryka, chili, imbir, curry ostre, czosnek, wódka, produk-
ty prażone, jaśmin, kura, bażant, baranina, koza, wołowina, konina. 

Pewnej czerwcowej nocy 2012 roku nieznani sprawcy umieścili 
billboardy w miastach goszczących rozgrywki Euro 2012 Podej-
rzewa się, że sprawcy owi związani są z ruchem obywatelskim 
zwącym się „Chleba Zamiast Igrzysk”.

W noc poprzedzającą rozegranie pierwszego meczu mistrzostw 
na chodnikach i jezdniach ulic pokazały się napisy. Kiedyś na-
zywano to nieposłuszeństwem obywatelskim. Napisy zostały 
pracowicie usunięte przez służby porządkowe, tej samej nocy. 
Co niektórym dłużej żyjącym obywatelom przypomniało to 
czasy cenzury sprzed transformacji 89 roku. 

więcej: www.10czerwca.eu

Powyżej billboard we Wrocławiu, 

w Warszawie, 

w Gdańsku, 

i w Poznaniu.


