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Kiedy nowoczesność jeszcze się 
ustalała, a my byliśmy młodzi 
dwudziestoletni, obchodziliśmy 
dzień 1 Maja jako Święto Pracy, 
której przeważnie było więcej, 
niż ludzi zdolnych do jej wyko-
nania. Zbieraliśmy się tłumnie 
i łączyli w pochodach maszeru-
jących ulicami, dążąc do zmiany 
świata i wyzwolenia pracy.
Dziś, kiedy nowoczesność prze-
szła w stan płynności, a świat 
zmienia się z zawrotną szybko-
ścią i młodzi dwudziestoletni z 
trudem mogą dostać pracę odpo-
wiednią, łączymy się z nimi już 
coraz rzadziej w pochodach ulicz-
nych, a częściej w rozważaniach, 
debatach i pracach nad tym, jak 
możemy na te zmiany wpływać 
i w jakim kierunku powinny one 

postępować w Polsce, w Europie 
i na całej planecie Ziemia.

Nasi Zieloni wydali niedaw-
no książeczkę pod tytułem „Gra 
o Europę”, z której to wynikało 
ponad wszelką wątpliwość, że 
gra o Europę toczy się, bez wzglę-
du na to, czy grający zdają sobie 
z tego sprawę, poprzez naszą grę 
w Europę... A w tę grę w Europę 
wszyscy, i to od wielu lat, gramy. 
No i to z owej mądrej książeczki 
wynikało, że wygrana zależeć bę-
dzie i tym razem, jak to już na gó-
rze napisane, od tego, jak w tę grę 
grać będziemy.

Gdyby wieszcz nasz Słowac-
ki dzisiejszych dni dożył, może 
by i odmienił nieco adres swojej 
przygany krzykaczom – i skiero-

wałby do krzyczących „Europa!” 
przesłanie, jakie wcześniej wysto-
sował do tych, co to szli, krzycząc 
„Polska!”:

Wtem Bóg z Mojżeszowego  
pokazał się krzaka, 
Spojrzał na te krzyczące  
i zapytał: „Jaka?”

A ostrojęzyczny autor „Zielonej 
Gęsi” Konstanty Ildefons Gał-
czyński pewnie by dodał, dla na-
szego oprzytomnienia:

Chcieliście Polski?! (i Europy?)  
No to ją macie.  
Skumbrie w tomacie...

Jeśli (a i nie bez kozery) dopatru-
jemy się w Europie tej czy owej 
niedogodności, to na nikogo 

poza sobą zwalać winy nam nie 
wypada, jeśli własnej przytem 
nie uznamy: samiśmy pomaga-
li robić Europę taką, jaką jest. A 
i samiśmy odpowiedzialni za to, 
jaką ją obecne nasze poczynania 
uczynią.

Co światli nasi wizjonerzy o 
winie za stan Polski i o odpo-
wiedzialności za jego naprawę 
orzekli, odnosi się dziś w tym-
że stopniu do Europy. Ba, także 
i do współzamieszkiwanej przez 
nas Planety „Ziemią” zwanej. Bo 

zależności wzajemne Ziemian 
tak gęsto i ściśle już nasze losy 
powiązały, że najbardziej nawet 
krótkowzroczni z sobków i za-
dufków ich rozluźnić nie zdołają 
– o odseparowaniu już nie wspo-
minając. To już przesądzone, że 
taką planetę dla siebie i potom-
ków naszych wypracujemy, jaką 
praca nasza ją uczyni.

O tym to w dzień Święta Pracy, i 
w każdym dniu między dorocz-
nymi jego obchodami, wypada 
nam pamiętać. 

Jak obchodzić Święto Pracy 
w płynnej nowoczesności? 

Aleksandra  
Jasińska-Kania

Zygmunt 
Bauman

Adam 
Ostolski

Jakiś czas temu byłem gościem w 
radiowej audycji dotyczącej zmie-
niających się stosunków w pracy. 
Rozmowa dotyczyła tego, czy pra-
codawcy wykorzystują atmosferę 
kryzysu, aby zwalniać pracowni-
ków, obniżać im pensje bądź po-
garszać warunki pracy. W sytuacji 
14-procentowego bezrobocia lu-
dzie są gotowi wiele przełknąć. I 
choć z pewnością wiele firm prze-
żywa dziś trudności, nie brakuje 

i takich, w których zyski rosną, 
członkowie zarządu otrzymują 
sowite podwyżki i premie, a jed-
nocześnie pozycja pracowników 
pogarsza się. Trudno w takich 
przypadkach uznać kryzys za coś 
więcej niż wygodny pretekst.

O tym to rozmawialiśmy na an-
tenie (czytelnicy i czytelniczki 
domyślą się zapewne, że nie była 
to audycja EKG). Ale najciekaw-
sze były reakcje słuchaczy. Oso-
by dzwoniące do studia, komen-
tujące audycję na fejsbuku czy 
wysyłający smsy najczęściej po-
twierdzały nakreślony wyżej ob-
raz konkretnymi przykładami. 
A w wielu wypowiedziach po-

jawiał się punkt widzenia „my, 
pracownicy”.

Warto zauważyć tę zmianę, któ-
ra niepostrzeżenie dokonała się 
w Polsce w ostatnich latach. Jesz-
cze dziesięć, piętnaście lat temu 
w potocznej wyobraźni obowią-
zywał „American dream”. Lu-
dzie wykonujący pracę najemną 
nie wyobrażali sobie siebie jako 
pracowników, lecz jako tymcza-
sowo zdegradowanych milione-
rów. Wierzyli, że własną pracą i 
przedsiębiorczością każdy może 
się czegoś dorobić. Nawet zara-
biając najniższą krajową, bronili-
by bogaczy przed progresywnym 
opodatkowaniem i psioczyli na 
koszty pracy, duszące jakoby pol-
ską przedsiębiorczość.

Agnieszka 
Grzybek

Już wiadomo, że z szumnego 
exposé premiera Donalda Tu-
ska w sprawie polityki rodzin-
nej niewiele zostało. Może pre-
mier uznał, że długa i śnieżna 
zima skutecznie nas uśpiła, w 
związku z czym mało kto będzie 
pamiętał o tym, co się naobie-
cywało. A naobiecywało się, oj, 
naobiecywało.
Miały być: roczny urlop macierzyń-
ski, pieniądze na żłobki i przedszko-
la. Te ostatnie miały być dofinan-
sowane kwotą 320 mln w 2013 r. 

Tymczasem cichaczem, na począt-
ku marca, rząd się z tych zobowią-
zań wycofał. To oznaczało, że rodzi-
ce musieliby płacić za dodatkową 
opiekę przedszkolną, przekraczającą 
5 darmowych godzin. Dopiero pod 
naciskiem opinii publicznej premier 
zdanie zmienił, ale ciężar kosztów 
mają ponosić samorządy, przeciwko 
czemu już się buntują. Nie wiadomo 
więc, czy ta obietnica nie będzie ko-
lejną gruszką na wierzbie.

Wielką niewiadomą jest na razie re-
alizacja kolejnego punktu z exposé, 
czyli wydłużenia urlopu macierzyń-
skiego (o 6 tygodni) i wprowa-
dzenia urlopu rodzicielskiego (w 
wymiarze 26 tygodni). Prace się śli-
maczą, trwają kolejne uzgodnienia 
międzyresortowe, projekt z Rady 
Ministrów nie trafił jeszcze pod ob-

rady Sejmu, choć planowano, że 
nowe przepisy będą obowiązywać 
od 1 września 2013 r. Z dodatkowe-
go urlopu będą mogły skorzystać i 
matki, i ojcowie (to jest dobra wia-
domość), będą mogli nawet skorzy-
stać jednocześnie (to też jest dobra 
wiadomość), ale nie ma części za-
strzeżonej wyłącznie dla ojców (i to 
jest zła wiadomość).

W praktyce urlop, który miał umoż-
liwić kobietom i mężczyznom łą-
czenie obowiązków zawodowych z 
opieką nad dzieckiem, może się ob-
rócić przeciwko kobietom i stać się 
skutecznym instrumentem ich udo-
mowienia. Ponieważ to one zapew-
ne, zarabiając mniej od mężczyzn, 
będą częściej z urlopu korzystały, 
gdyż to się bardziej opłaci rodzinie.

W sytuacji, gdy brakuje żłobków, 
dłuższy urlop macierzyński i urlop 
ojcowski stają się swoistym wenty-
lem bezpieczeństwa dla państwa, 

Lynn Parramore

„Kochamy się, ale stajemy się 
coraz bardziej spięci”. Jak strach 
przed bezrobociem wkracza do 
sypialni.
Jaka jest miłość, kiedy nie wiemy, 
co przyniesie jutro? Kiedy nasze 
wymarzone życie wydaje się być 
coraz dalej i dalej poza naszym 
zasięgiem? Skąd mamy wiedzieć, 
czy pozostać przy tym, co mamy, 
czy też odejść w obliczu narastają-
cej niepewności? Co jeśli jesteśmy 
zbyt zestresowani nawet na to, 
aby się nad tym zastanowić?

Restrukturyzacje, prywatyzacja, fu-
zje, redukcje, ciągle wysokie bez-
robocie zmieniają relacje intymne. 

Chroniczna niestabilność zatrud-
nienia przekształca nasze podejście 
do podrywu, seksu, bycia razem i 
zakładania rodziny, a może nawet 
odmienia samą naturę romantycz-
nej miłości.

W jednej minucie planujemy 
szczęśliwe wspólne życia, aby za-
raz dostrzec, że wszystko się zmie-
nia. Konserwatyści nieustannie 
pouczają o wartościach rodzin-
nych, jednak wskutek ich antypra-
cowniczej, niszczącej miejsca pra-
cy polityki zapuszczenie korzeni i 
osiągnięcie stabilizacji niezbędnej 
w długoterminowych relacjach i 
wychowywaniu dzieci stały nie 
lada wyzwaniem. Kilka dekad an-
tyrodzinnej polityki pozostawia 
po sobie szlak złamanych serc.

Miłość i seks 
w epoce prekariatu

Ciąg dalszy na str.6 Ciąg dalszy na str.4
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Gruszki na wierzbie

Koniec amerykańskiego snu



2 1  m a j a  –  w y d a n i e  s p e c j a l n e

Iwona Borchulska

Szanowni Państwo, w poczuciu 
odpowiedzialności za teraźniej-
szość i przyszłość społeczeń-
stwa polskiego zwracamy się z 
apelem o podejmowanie wspól-
nych działań na rzecz naszego 
wspólnego bezpieczeństwa zdro-
wotnego – bo wszyscy jesteśmy 
pacjentami.
Żyjemy w społeczeństwie coraz 
bardziej zatomizowanym, gdzie 
więzi społeczne i rodzinne ulega-
ją stopniowo rozluźnieniu. Nasza 
przyszłość w zdrowiu i podczas 
wciąż wydłużającej się starości 
zależy od pomocy innych.

Organizacja służby zdrowia, 
kompetentny personel medycz-
ny, nowoczesny sprzęt i wypo-
sażenie placówek służby zdro-
wia to już teraz nie jest problem 
polityków i przedstawicieli za-
wodów medycznych. Zdrowie i 
poczucie bezpieczeństwa to pro-
blem nas wszystkich.

Dlatego wzywamy Polki i Pola-
ków do wspólnych działań na 
rzecz poprawy sytuacji w ochro-
nie zdrowia. Stwórzmy spójny 
bezpieczny system, gdzie każdy 
w chwili zagrożenia zdrowia czy 
życia uzyska szybko kompetent-
ną pomoc, gdzie nie będzie bez-
radnych matek poszukujących ra-
tunku dla swoich chorych dzieci, 
gdzie każdy, a przede wszystkim 

najsłabszy pacjent w podeszłym 
wieku spotka się z empatią i uzy-
ska pomoc i ratunek. 

To zależy wyłącznie od nas 
wszystkich. System kształcenia 
pielęgniarek i położnych, sposób 
finansowania służby zdrowia, 
organizacja udzielania pomocy 
medycznej to tysiące decyzji po-
lityków i pracowników ochrony 
zdrowia. Polityków wybieramy 
wszyscy, wpływ na ich decyzje 
mamy nie tylko w czasie wy-
borów. Żądajmy i egzekwujmy 

systemowych rozwiązań i lo-
gicznych decyzji dla dobra nas 
wszystkich.

Zdrowie i bezpieczeństwo zdro-
wotne jest naszym prawem, mu-
simy je konsekwentnie egze-
kwować!

Iwona Borchulska jest Prze-
wodniczącą Zarządu Krajowe-
go Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych

Wszyscy jesteśmy pacjentami

Sławomir Broniarz

Święto Pracy to również świę-
to nauczycieli, których intere-
sy mam zaszczyt reprezento-
wać jako prezes ZNP. Od kilku 
lat grupa zawodowa nauczy-
cieli jest atakowana przez silne 
lobby samorządowe z powodu 
Karty Nauczyciela, ustawy któ-
ra określa prawa i obowiązki tej 
grupy.
Próbuje się wmówić społeczeń-
stwu, że to nie koszty funkcjono-
wania samorządów – nietrafio-
ne inwestycje, zarobki włodarzy 
gmin różnego szczebla równe 
wynagrodzeniom Prezydenta i 
Premiera Państwa, przerost za-
trudnienia w administracji, liczby 
błędów urzędniczych i odszkodo-
wań za te błędy obarczają gminną 
kasę, ale właśnie Karta Nauczy-
ciela i wynagrodzenia nauczy-
cieli. Biedne to państwo, którego 
budżet mają ratować pensje na-
uczycieli.

Posiłkując się tym fałszywym ar-
gumentem demontuje się system 
oświaty. Masowo likwiduje się 
szkoły publiczne prowadzone 
przez samorządy, bądź przekazu-
je się z naruszeniem prawa spół-
kom komunalnym zajmującym 
się m.in. wywozem śmieci. Pro-
blem likwidacji szkół szczególnie 
dotyka obszarów wiejskich. Licz-
ba szkół podstawowych na tych 
terenach w ciągu ostatnich 6 lat 
zmniejszyła się o 1300. Kolejnych 
kilkaset szkół przewidziane jest 
do likwidacji w tym roku.

Związek Nauczycielstwa Polskie-
go broni i będzie bronił dobrej, 
publicznej, powszechnej, bez-
płatnej i dostępnej edukacji dla 
wszystkich, niezależnie od po-
chodzenia i statusu materialne-
go. Działając w obronie szkół, eg-
zekwujemy od organów nadzoru 
prawnego wojewodów badanie 
legalności podejmowanych przez 
samorządy uchwał w sprawie li-
kwidacji szkół. Informujemy o 
złamaniu prawa przez samorzą-
dy prokuratorów oraz Najwyższą 
Izbę Kontroli. Kierujemy wnioski 
do Trybunału Konstytucyjnego, 
m.in. o zbadanie konstytucyjności 
rozwiązania polegającego na tym, 
że podmioty prywatne prowadzą 
szkoły publiczne. Udzielamy po-
mocy prawnej nauczycielom i ro-
dzicom w formułowaniu skarg do 
sądów wojewódzkich na uchwały 
w sprawie likwidacji szkół i pla-
cówek. Mamy nadzieję, że ostat-
ni wyrok NSA mówiący o tym, 
że przekazywanie szkół spółkom 
komunalnym jest złamaniem pra-
wa, położy kres dalszej komercja-
lizacji oświaty.

Jakkolwiek patetycznie by to 
brzmiało – edukacja nie jest tylko 
problemem nauczycieli i uczniów 
lub związków zawodowych dzia-
łających w oświacie. Edukacja jest 
dobrem narodowym, którego nie 
można sprowadzać do roli towa-
ru. Bo za skutki urynkowienia i 
komercjalizacji zapłacimy wszy-
scy – uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele. Dziękuję za to, że w wielu 
miejscach w Polsce działamy ra-
zem w obronie naszych szkół i 
placówek oświatowych.

Nowoczesna edukacja nie jest 
możliwa bez gwarancji statusu za-
wodowego nauczyciela, zapew-
niającego odpowiedni poziom 
wykształcenia, zobowiązującego 
do stałego rozwoju zawodowego, 
gwarantującego stabilizację w za-
wodzie. Wbrew nieprzychylnym 
nam opiniom, nauczyciele dobrze 
realizują swoje zadania, potwier-
dzają to coraz wyższe wyniki ja-
kie osiągają polscy uczniowie w 
międzynarodowych badaniach 
umiejętności. Zawód nauczyciela 
jest zawodem o szczególnej ran-
dze społecznej. Samorządy pró-
bując zrobić z nas zakładników 
nie chcą o tym pamiętać. 

Na koniec chciałbym zaapelo-
wać do Państwa o poparcie dla 
reformy obniżenia obowiązku 
szkolnego. Od 2008 r. Związek 
zgłasza obywatelskie inicjatywy 
ustawodawcze dotyczące dostę-
pu do przedszkoli, finansowa-
nia wychowania przedszkolnego 
z budżetu państwa oraz wcze-
śniejszego rozpoczynania eduka-
cji szkolnej. Rozpoczynanie edu-
kacji w szkole przez sześciolatki 
powinno również pozytywnie 
wpłynąć na utrzymanie szkół i 
zatrudnienie wśród nauczycie-
li. Nie jest to jednak jedyny po-
wód, dla którego ZNP opowiada 
się za tym rozwiązaniem. Obni-
żenie wieku obowiązku szkolne-
go sprzyjać będzie też wyrówny-
waniu możliwości rozwojowych 
dzieci pochodzących z różnych 
środowisk społecznych. Podję-
cie nauki przez 6 latki w szkole 
pozwoli na objęcie większej licz-
by dzieci 3-, 4- i 5-letnich wycho-
waniem przedszkolnym i umoż-
liwi młodym matkom podjęcie 
pracy. Dodatkowo subwencja na 
6-letnich uczniów wspomoże fi-
nansowo samorządy. Jesteśmy 
przekonani ,że polskie 6 latki nie 
gorzej niż ich europejscy kole-
dzy są przygotowani do nauki 
szkolnej. To, o co musimy zadbać 
wspólnie, to aby szkoły w 2014 r. 
były dobrze przygotowane na ich 
przyjęcie.

Sławomir Broniarz jest preze-
sem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego

Grzegorz Janiczak

Jeszcze niedawno wielu drwi-
ło ze mnie, że podejmuję się 
walki w tak, według was, bła-
hej sprawie. Rady – weź za-
płać tę grzywnę i daj sobie 
spokój; po co tyle zamieszania 
o nic; więcej na tym stracisz; 
nigdy nie wygrasz z systemem 
– którymi wielu mnie raczyło, 
okazały się błędne. Walka była 
słuszna i warta tych wszyst-
kich upokorzeń, stresów itp. 
Dziś czas świętować sprawie-
dliwość.
Pod koniec maja 2012 r. brałem 
udział w proteście kolektywu 
Occupy Warsaw. Protest, który 
miał trwać nieprzerwanie przez 
nieokreślony wcześniej wymiar 
czasu, bez problemu przedłuża-
ny był przez urzędników, gdy 

we wniosku o rejestrację pisali-
śmy, że protestujemy przeciwko 
wysokim temperaturom i ocie-
pleniu klimatu w strefie umiar-
kowanej. Jednak problemy za-
częły się, gdy przyznaliśmy, że 
właściwie chcemy protestować 
przeciwko polityce mieszkanio-
wej miasta i uwrażliwiać spo-
łecznie obywatelki i obywateli, 
mieszkańców naszego miasta. 
Urzędnicy podjęli decyzję o nie-
wydaniu zgody na kolejne prze-
dłużenie protestu, a gdy chcie-
liśmy wyrazić nasz sprzeciw, 
wysłali na nas brutalnych straż-
ników miejskich i policję.

Sprawa rozciągnęła się na kilka 
dobrych miesięcy i dość częste 
wizyty w sądzie. Dziś [17 kwiet-
na 2013 r.] Sąd Rejonowy dla 
Warszawa-Śródmieście orzekł, 
że uznaje mnie za niewinne-
go w związku z zarzucanym 
mi czynem, tj. nieopuszczenia 

zbiegowiska publicznego pomi-
mo wezwań właściwego organu 
(wykroczenie z art. 50 kw) i od-
stępuje od wymierzenia mi kary; 
jak również, uznaje mnie za win-
nego w związku z zarzutem, że 
krzykiem zakłóciłem spokój i 
porządek publiczny w miejscu 
publicznym (wykroczenie z art. 
51 §1 kw), ale ze względu na 
okoliczności odstępuje od wy-
mierzenia mi kary.

Dziś przed sądem wygrało nasze 
prawo do wolności. Nie byliśmy 
zbiegowiskiem, a co najwyżej 
nagłym zgromadzeniem. Spra-
wiedliwość nie jest utopią, choć 
czasem tak mogłoby się zdawać. 
Szkoda tylko, że o tę sprawiedli-
wość trzeba walczyć w sądzie. 
Nie warto się poddawać, dzisiej-
szy wyrok to udowodnił.

Artykuł ukazał się na blogu au-
tora 17.04.2013.

Dariusz Zalega

Polscy pracownicy nie potrzebu-
ją „więcej Europy”, tylko zupeł-
nie innej Europy. Każdy widzi, że 
obecny model Unii Europejskiej 
oznacza faktyczny dyktat świa-
ta finansów i biznesu, przerzuca-
nie kolejnych kosztów kryzysu na 
społeczeństwa, tworzenie techno-
kratycznej superstruktury, w któ-
rej to bogaci lobbyści mają wię-
cej do powiedzenia od zwykłych 
obywateli.

Podobny proces obserwujemy 
zresztą w skali każdego kraju. 
Jednak w obliczu dyktatury mię-
dzynarodowych koncernów, prób 
wygrywania przeciwko sobie 
pracowników różnych państw, 
możliwa jest  – a przede wszyst-
kim potrzebna – inna Europa: 
równająca w górę prawa socjalne, 
wspierająca tworzenie pełnowar-
tościowych miejsc pracy, prowa-
dząca aktywną politykę gospo-
darczą.

Unia Europejska w wersji neolibe-
ralnej, jaką fundują nam liberalni 

technokraci, faktycznie kopie 
grób dla idei wspólnej Europy. 
Jeżeli wspólna Europa będzie da-
lej kojarzona z odbieraniem kolej-
nych praw socjalnych i demokra-
tycznych, z dyktatem wielkiego 
biznesu, to ostatecznie do głosu 
dojdą – i już dochodzą – tendencje 
antyeuropejskie, nacjonalistyczne 
i ksenofobiczne. Albo Europa bę-
dzie socjalna i demokratyczna, 
albo nie będzie jej wcale.

Dariusz Zalega, Wolny Związek 
Zawodowy „Sierpień 80”

Edukacja jest 
dobrem narodowym

Wygrała wolność

TAK dla innej Europy
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Dziś siła tej ideologii słabnie. 
Niewątpliwie wpłynęły na to 
doświadczenia ostatnich lat. 
Kryzys. Ekspansja umów śmie-
ciowych i brak perspektyw ży-
ciowej stabilizacji. Spotkanie z 
bardziej cywilizowanymi sto-
sunkami pracy dzięki emigra-
cji poakcesyjnej. Świadomość, 
że nawet ludzie o przyzwo-
itych dochodach dorabiają się 
przede wszystkim kredytu. 
Obserwacja, że mikroprzed-
siębiorczość oznacza zwykle w 
praktyce albo gorszą formę za-
trudnienia, albo ciut lepszą for-
mę bezrobocia. Tak czy inaczej, 
ludzie powoli godzą się z my-
ślą, że zapewne będą pracow-
nikami przez większą część 
życia. I że w związku z tym 
prawo pracy jest czymś, co ich 
głęboko dotyczy.

Nowością jest to, że taka świa-
domość istnieje już nie tylko w 
tradycyjnie uzwiązkowionych 
zawodach, lecz rozpowszech-
nia się także wśród osób pra-
cujących na umowy pozako-
deksowe czy w firmach, w 
których nie działają związki 
zawodowe. Towarzyszką tej 
świadomości jest jednak bar-
dzo często bezsilność. Bo co 
można zrobić, aby poprawić 
obecny stan rzeczy? Im wyż-
sze bezrobocie, tym mniej 
skuteczne są strategie indy-
widualne. Zaś do związku za-
wodowego nie każdy może się 
zapisać (co zresztą odpowiada 
częściowo za utrzymującą się 
w grupie prekariuszy niechęć 
do związków).

Czy to znaczy, że nic się nie da 
zrobić? Jest coś, co może zro-
bić każdy. Chodzi o rzecz pro-
stą, ale fundamentalną.

Jednym z filarów obecnego po-
rządku jest skuteczne dzielenie 
pracowników i pracownic na 
grupy, które nie widzą swojego 
wspólnego interesu. Z punktu 
widzenia młodego człowieka 
pracującego na kolejną umowę 
„o dzieło” postulaty pielęgnia-
rek dotyczące warunków pracy 
czy obrona Karty Nauczyciela 
mogą brzmieć abstrakcyjnie. 
Niech rząd przykręci im śrubę, 
to zobaczą, jak wygląda „praw-
dziwe życie”! Taki sposób my-
ślenia jest jednak pułapką. Od 
tego, że rząd zabierze górni-
kom czternastki, a nauczycie-
lom ferie, nikomu się przecież 
nie poprawi. A nawet pogor-
szy się: gdyż osłabienie pozy-
cji jednej grupy zawodowej od-
bija się zwykle rykoszetem na 
wszystkich pracujących, bez 
względu na miejsce pracy i for-
mę zatrudnienia.

Nie chodzi o to, aby in blan-
co popierać wszystkie postu-
laty związkowców, chodzi o 
życzliwe zainteresowanie i go-
towość do wysłuchania argu-
mentów. Mamy prawo uznać 
jakieś postulaty konkretnych 
grup za nadmierne lub sła-
bo uzasadnione, jednak nasza 
opinia będzie miała solidniej-
sze podstawy, jeśli najpierw 
ich uważnie wysłuchamy. 
Świat sam zacznie się zmie-
niać, jeśli zaryzykujemy zastą-
pienie odruchu zawiści odru-
chem solidarności.

Koniec 
amerykańskiego 
snu
Ciąg dalszy ze str. 1

Z Jean-Luc Mélenchonem, liderem 
francuskiej Partii Lewicy, rozmawia 
Ewa Sufin-Jacquemart:

Ewa Sufin-Jacquemart: Na marcowym kon-
gresie Parti de Gauche przyjęliście Manifest 
Ekosocjalizmu. Czy mógłby pan powiedzieć 
czytelnikom i czytelniczkom „Zielonych 
Wiadomości”, na czym polega ekosocjalizm? 

Jean-Luc Mélenchon: Pracujemy nad ekoso-
cjalizem jako modelem globalnym, jako spój-
ną ideą. Nie chodzi o to, żeby wszystkie naro-
dy kopiowały jakieś gotowe rozwiązanie, ale 
o projekt o globalnych ambicjach, a zarazem 
wprowadzany przede wszystkim w skali lo-
kalnej, otwarty na dyskusję i niepretendujący 
do miana prawdy absolutnej.

ES-J: Skoro chcecie realizować tę ideę na ska-
lę lokalną, to skąd te globalne ambicje?

J-LM: Ogólna wizja jest potrzebna, aby nada-
wać kierunek konkretnym lokalnym działa-
niom. Ale chodzi też o fundamenty idei eko-
socjalizmu. Punktem wyjścia jest to, że istnieje 

tylko jeden ekosystem sprzyjający ludzkiej eg-
zystencji, a tym samym – istnieje też coś takie-
go jak interes ogólny ludzkości. Jednakże nie 
da się go odnaleźć metodą objawionej praw-
dy. Zmuszeni jesteśmy konfrontować nasze 
rozwiązania z racjonalnymi argumentami, 
pozostawiając społeczeństwom suwerenność 
w podejmowania decyzji, które będą jednak z 
konieczności tymczasowe, otwarte na dalsze 
zmiany.

ES-J: Jak ma się to podejście do tradycyjnych 
wersji socjalizmu?

JL-M: W poprzednim modelu socjalistycznym 
zawarta była idea wspólnego dobra ludzko-
ści, ludzkości „jednej i niepodzielnej”, i tę ideę 
trzeba pogodzić ze współczesnymi wyzwa-
niami. Ekosocjalizm to nie jest doktryna, do 
której rzeczywistość powinna się dopasować, 
ale konkretna odpowiedź na konkretną sytu-
ację kryzysową.

ES-J: W Polsce słowo „socjalizm” nie wszyst-
kim kojarzy się dobrze...

JL-M: Fakt, są kraje, w których to słowo po-
zostawiło złe wspomnienia, ale dla nas, szcze-
gólnie dla starych krajów Zachodu, słowo to 
nie jest obciążone negatywnym bagażem jak 
gdzie indziej – oznacza ono priorytet dla więzi 
społecznej, a więc dla tworzenia społeczności 
prawdziwie ludzkich. Przez opozycję do neo-
liberalizmu, który nie czyni z więzi społecznej 
najważniejszej więzi dla człowieka.

Być może na innym etapie nazwiemy to ina-
czej, ale dzisiaj, w każdym razie w dawnych 
krajach Zachodu, socjalizm to piękna historia, 
do której chcemy się odwoływać, podczas gdy 
w dawnych krajach komunistycznych Euro-
py wschodniej, jest to również historia tyranii 
i despotyzmu. Rozumiem więc, że ludzie nie 
chcą tam wiązać swojej historii z tym słowem.

ES-J: A dlaczego połączyliście socjalizm z 
ekologią? 

JL-M: Szczerze mówiąc, gdybyśmy mogli to 
nazwać po prostu „ekologią”, byśmy się tym 
chętnie zadowolili (śmiech). Niestety we Fran-
cji sprawy nie są oczywiste: środowiska ekolo-
giczne zajmują często niewyraźne stanowisko 
w kwestii podziału bogactwa czy podtrzymu-
ją złudzenia co do zielonego kapitalizmu. To 
stanowi dla nas problem.

ES-J: Niektórzy mówią, że „nie stać na ekolo-
gię”, że zajmiemy się środowiskiem, jak już 
się wzbogacimy, wyjdziemy z kryzysu...

J-LM: Ekologia nie jest czymś, czym możemy 
zająć się dopiero, „gdy będziemy mieli czas”, 
jak już rozwiążemy problemy zaciskania pasa 
i kapitalizmu. Droga do rozwiązania kryzysu 
systemu kapitalistycznego wiedzie właśnie 
przez ekologię.

Propozycja ekosocjalistyczna jest konse-
kwentnym rozwinięciem idei republikań-
skiej, podkreślającej interes ogólny. Roz-
wijając ideę republikańską konsekwentnie, 
dochodzimy do interesu ogólnego ludzkości. 
Nie chodzi przy tym o negację interesów in-
dywidualnych, ale o prymat tego, co ogólne 
nad tym, co indywidualne. Gdyż tradycja 
humanistyczna i republikańska, czyli socjali-
styczna, przyznaje, że społeczeństwo to wal-
ka interesów.

Czasami trzeba dokonać arbitrażu, co umoż-
liwia demokracja. Dla nas demokracja to nie 
jest przykra konieczność czy coś na margine-
sie. To jest samo sedno naszej idei.

Jean-Luc Mélenchon jest liderem francuskiej 
Parti de Gauche (Partii Lewicy). W wyborach 
prezydenckich w 2012 r. uzyskał 11% głosów

Z Piotrem Szumlewiczem,  
doradcą i ekspertem OPZZ, 
rozmawia Bartłomiej Kozek

Bartłomiej Kozek: OPZZ doma-
ga się upublicznienia obrad Ko-
misji Trójstronnej – wspólnych 
posiedzeń reprezentacji pracow-
ników, przedsiębiorców i rządu. 
Dlaczego?

Piotr Szumlewicz: Komisja Trój-
stronna to jedna z nielicznych in-
stytucji w Polsce, w której strona 
pracownicza może wyrażać swoje 
poglądy i zgłaszać swoje propo-
zycje. Natomiast jej ranga niestety 
jest bardzo niska. Mało kto wie o 
jej istnieniu, chociaż dyskutuje się 
w jej obrębie o kwestiach kluczo-
wych dla jakości życia polskiego 
społeczeństwa.

OPZZ od wielu miesięcy dąży do 
tego, aby zwiększyć rolę Komisji 
w polskim systemie politycznym. 
Upublicznienie jej obrad to pierw-
szy, drobny krok w tym kierun-
ku. Jeżeli Komisja jest istotnym 
miejscem negocjacji między rzą-
dem i partnerami społecznymi, 
to społeczeństwo powinno mieć 
prawo do oceny tego, co się w niej 
dzieje. Przyczyniłoby się to też do 
wzrostu jej prestiżu i znaczenia.

Ponadto upublicznienie obrad Ko-
misji Trójstronnej mogłoby przy-
czynić się do zmiany wizerunku 
związków zawodowych. Polskie 
społeczeństwo mogłoby zobaczyć, 
jak związkowcy walczą o prawa 

pracownicze, naciskają na wyż-
sze płace, sprzeciwiają się prywa-
tyzacji, przedstawiają propozycje 
aktywnej walki z bezrobociem. 
Gdyby ludzie zobaczyli, jakich 
rozwiązań broni strona związ-
kowa, a jak strasznych, antypra-
cowniczych propozycji bronią 
pracodawcy i rząd, to być może 
zmieniłyby się nastroje społeczne.

BK: Czy chęć prowadzenia 
wspólnych negocjacji przed ka-
merami ma coś wspólnego z do-
tychczasowym sposobem funk-
cjonowania Komisji? Z tego, co 
wiem, strona związkowa miała 
wobec niego sporo zastrzeżeń 
przy okazji np. dyskutowania 
o wysokości płacy minimalnej 
albo zmianach dotyczących uela-
styczniania czasu pracy.

PS: Niestety decyzje podejmowa-
ne w Komisji Trójstronnej nie są 
wiążące dla rządu. Czasem na-
wet zdarzają się sytuacje, gdy 
Komisja ustala wspólne stanowi-
sko, a potem rząd i tak wprowa-
dza inne rozwiązania. Tak było 
np. trzy lata temu przy ustala-
niu wysokości płacy minimalnej. 
Rząd ostatecznie ustalił jej wy-
sokość na niższym poziomie niż 
ten, na który zgodzili się nawet 
pracodawcy!

BK: Czy z rządem PO-PSL da się 
w ogóle dyskutować na temat 
praw pracowniczych i rynku pra-
cy, czy też preferuje on jedynie 
zawiadamianie stron społecz-
nych o podjętych przez siebie 
decyzjach?

PS: Niestety ekipa Donalda Tu-
ska całkowicie lekceważy kwestie 
związane z rynkiem pracy czy 
prawami pracowniczymi. Jestem 
nawet zdumiony bezradnością i 
bezczynnością rządu na tym ob-
szarze. Minister pracy i polityki 
społecznej otwarcie mówi, że nie 
jest od tworzenia nowych miejsc 
pracy. Nie podejmuje żadnych 
działań mających na celu walkę 
z bezrobociem, choć Konstytucja 
RP nakłada na rząd obowiązek 
prowadzenia polityki zmierzają-
cej do pełnego, produktywnego 
zatrudnienia. Rząd nie podejmuje 
na tym obszarze praktycznie żad-
nych działań, a zarazem jest za-
mknięty na dyskusję z reprezen-
tacją pracowniczą.

W ostatnich miesiącach mamy 
też do czynienia ze zmasowaną 
ofensywą organizacji pracodaw-

ców przeciwko związkom zawo-
dowym, a jest ona możliwa dzięki 
cichemu przyzwoleniu i wsparciu 
rządu. Zdecydowana większość 
związków branżowych zrzeszo-
nych w OPZZ zgadza się co do 
bardzo negatywnej oceny rzą-
du Donalda Tuska. Wcześniejsze 
ekipy również nie były przyja-
zne dla pracowników, ale koalicja 
PO-PSL jest im szczególnie wro-
ga. Donald Tusk wraz z Włady-
sławem Kosiniakiem-Kamyszem 
i Janem Vincentem-Rostowskim 
przyjęli strategię wykorzystania 
kryzysu dla destrukcji praw pra-
cowniczych. Jeżeli związki zawo-
dowe nie zradykalizują swoich 
działań i postulatów w najbliż-
szych miesiącach, ich rola zosta-
nie całkowicie zmarginalizowana. 
Wtedy samowola pracodawców 
będzie już nieograniczona. Nie 
można na to pozwolić.

Francuska lewica stawia na ekologię

Społeczeństwo 
powinno móc samo 
ocenić działania 
związkowców
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Julia Kubisa

Czy istnieje różowa strefa go-
spodarki? „Różowa” może 
oznaczać coś infantylnego i 
niepoważnego. Coś jak kucyki 
i jednorożce. Coś kobiecego.
I rzeczywiście, w dużej mie-
rze dotyczy kobiet, choć różowa 
strefa gospodarki wcale nie jest 
niepoważna. To podwalina ży-
cia społeczno-gospodarczego. 
Bez niej nie istniałaby gospodar-
ka w potocznym sensie. Różowa 
strefa gospodarki to innymi sło-
wy termin określający obowiązki 
domowe i pracę opiekuńczą.

Pracą społeczeństwo nazywa te 
działania, które uznaje za pra-
cę. Oznacza to, że mogą istnieć 
czynności, które wykonuje się 
tak jak pracę – a za pracę nie są 
uznawane. Zwykle mówi się, że 
tę pracę wykonuje się z miłości, 
która jest przecież najwyższą 
gratyfikacją. Obowiązki domo-
we i opiekuńcze są postrzegane 
jako część prywatnych relacji, 
intymnego układu między do-
mownikami, jako wynik „usta-
leń przy kuchennym stole”.

Czy jest to jednak układ zupeł-
nie dowolny czy też może są za-
dania z góry przypisywane ze 
względu na płeć i wiek?

Odpowiedź jest dość prosta – 
domowe obowiązki i opieka na-
dal są domeną kobiet, jak wyni-
ka z raportu Feminoteki i badań 
Fundacji MaMa. O ile w bada-
niach nad podziałem obowiąz-
ków większość kobiet i męż-
czyzn coraz częściej deklaruje 
model partnerski, w praktyce 
panuje pewna dysproporcja. 

Różowy kolor jako oznaka nie-
poważności pojawia się tu nie-
przypadkowo: obowiązki do-
mowe i opieka nie są uznawane 
za powód do dumy. Oczywiście 
możemy w ostatnich latach za-
uważyć pewną gradację – o ile 
mężczyzna może z dumą opo-
wiadać o tym jak kąpie i układa 
do snu swoje dziecko, nie będzie 
tak skory do opowieści o zaj-
mowaniu się starą i schorowaną 
matką.

Można rzecz jasna pracować nad 
dowartościowaniem pracy do-
mowej i opieki i wyliczać ile jest 
ona warta, wychodząc z założe-
nia, że stanowi istotną część kra-
jowej gospodarki. Już ponad 10 
lat temu obliczono, że wykony-
wanie obowiązków domowych 
warte jest średnią krajową. 

Jednak nawet jeśli ustalenia przy 
kuchennym stole dadzą wynik 
absolutnie równościowy, to sed-
no problemu różowej strefy go-
spodarki nie zniknie. Aby była 
właściwie doceniona i nie stano-
wiła obciążenia dla rodzin, musi 
uzyskać wsparcie państwa. War-
to zacząć od opieki – spędzanie 
czasu z własnym dzieckiem jest 
wspaniałym przeżyciem, jednak 
niekoniecznie wtedy gdy jest 
wymuszone przez brak żłobków 
i przedszkoli oraz niechętny 
młodym rodzicom rynek pracy. 
Rodziny z większą liczbą dzie-
ci, co zwykle wymaga, by jed-

no z rodziców zajęło się opieką 
domową w pełnym wymiarze, 
są najbardziej zagrożone ubó-
stwem.

Jeszcze większym i niedostrze-
ganym w politycznych strate-
giach problemem jest opieka 
nad osobami starszymi. Państwo 
kompletnie nie wspiera osób, 
które same chcą zajmować się 
swoimi rodzicami. Oferta ośrod-
ków opiekuńczych jest żadna, a 
sektorem prywatnym raz po raz 

wstrząsają skandale o wyzysku i 
zaniedbaniach. Ukoronowaniem 
tej listy jest sytuacja opiekunów 
osób niepełnosprawnych, któ-
rzy otrzymują mizerne zasiłki 
oraz niewielki zakres usług ofe-
rowanych w kontraktach z NFZ.

Polityka społeczna powinna 
wkraczać w różową strefę go-
spodarki po to, by kobiety i 
mężczyźni mogli dokonywać 
realnych wyborów dotyczących 
opieki. 
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które nie potrafi się wywiązać ze 
swoich zobowiązań wobec obywa-
telek i obywateli. Fakt, że podczas 
urlopu będzie przysługiwał zasi-
łek – 100% podczas całego urlopu 
macierzyńskiego i 80% podczas 
urlopu rodzicielskiego, o ile decy-
zję o jego wykorzystaniu kobieta 
podejmie jeszcze przed porodem, 
lub 60%, jeżeli się zdecyduje na to 
później, jest dla państwa tańszym 
rozwiązaniem niż budowa nowych 
żłobków. Obecnie działają one tyl-
ko w 211 gminach spośród 2400. 
Tradycyjnie już tańsze dla państwa 
okazuje się udomowienie kobiet, 
zamiast wspierania rozwiązań, 
które wymagają zainwestowania 
pewnych środków, ale za to gwa-
rantują pełne równouprawnienie.

Żeby urlop rodzicielski nie ob-
rócił się przeciw kobietom, które 
dla pracodawców mogą się oka-
zać zawadą ze względu na „gor-
szą dyspozycyjność” w stosunku 
do mężczyzn, należałoby wydzie-
lić obowiązkową część dla ojców – 
np. 2 miesiące. Tym bardziej, że zo-
bowiązuje nas do tego dyrektywa 
UE 2010/18/UE, w myśl której ojcu 
obowiązkowo przysługuje miesiąc 
urlopu ojcowskiego, z którego nie 
może zrezygnować. Zmiany jed-
nak wymaga cała filozofia trakto-
wania pracy opiekuńczej, która po 
pierwsze powinna się stać także 
obowiązkiem mężczyzn, co pań-
stwo w rozwiązaniach prawnych 
powinno uwzględnić, a po dru-
gie, koszty z nią związane powin-
ny być sprawiedliwie ponoszone 
przez państwo.

Agnieszka Grzybek jest dzia-
łaczką społeczną i polityczną, 
przewodniczącą Partii Zieloni. 
Członkini Porozumienia Kobiet 
8 Marca i Rady Programowej 
Kongresu Kobiet.

Gruszki na 
wierzbie

Opiekunki żłobkowe zasługują na naszą solidarność

Ciąg dalszy ze str. 1

Aleksandra  
Sołtysiak-Łuczak,  
mama Olgierda z grupy Elfów  
w poznańskim żłobku

Dlaczego nam rodzicom po-
winno zależeć, by opiekunki 
żłobkowe zarabiały porządnie?  
Z kilku powodów.

Po pierwsze, jak mamy uczyć na-
sze dzieci, że godność człowie-
ka jest podstawową wartością, 
o którą trzeba dbać, a czasem i 
walczyć? Teorie niepoparte do-
świadczeniem szybko są zapomi-
nane, ale także uznawane za bez-
wartościowe. Nie chodzi o to, by 
dzieci zostały objęte strajkiem, 
ale chodzi o zwyczajną ludz-
ką solidarność, którą bystre oko 

dziecka zauważy. Kobiety pra-
cujące w żłobkach często pozba-
wione są tej godności: zdobyły 
wyższe wykształcenie, wykonu-
ją bardzo odpowiedzialną pra-
cę, a tymczasem ich pensja jest 
żenująco mała. Może nie wystar-
czać na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb, które umożliwiają 
GODNE życie.

Po drugie – wracając do odpowie-
dzialności, jaką mają opiekunki 
żłobkowe – oddajemy im dziecko 
pod opiekę. Opieka to nie tylko 
przewijanie pieluch, podawanie 
jedzenia. Prawda, że jako rodzic 
na pewno masz większe oczeki-
wania? Kobiety, które opiekują się 
naszymi dziećmi, naszym szczę-
ściem, spędzają z nimi przeszło 8 
godzin, w dużych miastach nawet 
dłużej niż 9 godzin. To one mają 
być Twoją podporą, to one razem 
z nami uczą nasze pociechy pierw-
szych emocji, to one się do naszych 
maluchów uśmiechają, to one po-
zytywnie motywują, gdy dziec-
ko stawia pierwsze kroki. To one 
przytulają, gdy Ania zabrała lalkę 
Tomkowi. To one obdarzają tym 
ciepłem, to one dają poczucie bez-
pieczeństwa i uczą sprawiedliwo-
ści, postaw społecznych.

Czy chcemy, by to robiły dlate-
go, że wykonują pracę, tak jak 
wykonuje się czasem pracę przy 
taśmie? Nie, chcemy by nasze 
dzieci były traktowane indywi-
dualnie. No tak, ale zaraz powie-
my, taki zawód powinny wyko-
nywać osoby z powołaniem. Tyle 
że, czy tym powołaniem nakar-
mią swoje rodziny? Uważam, że 
obowiązkiem każdego rodzica 
jest wesprzeć opiekunki naszych 
dzieci, kiedy żądają podwyżek. 
Tak jak każdy z nas chciałby być 

wspierany w takiej sytuacji. Nie 
zostawiajmy ich samych sobie, to 
w naszym interesie jest, by opie-
kunki zarabiały godnie, bo to one, 
wspólnie z nami, budują te fun-
damenty, na których nasze dzieci 
oprą swoje życie.

Po trzecie: często zastanawia-
my się nad przyszłością naszych 
dzieci. Chcemy zapewnić im do-
statnie życie i dobry początek na 
starcie. Prognozy niskiej demo-
grafii naszego społeczeństwa są 
naszym problemem i będą pro-
blemem naszych dzieci. Opie-
kunki żłobkowe musi być stać 
na założenie rodziny. Nie może-
my pozwolić na to, by opiekun-
ka, która chce urodzić dziecko, 
zastanawiała się, gdzie znaleźć 
tani pokój na wynajem, ponieważ 
zarabia tak mało, że o wynajęciu 
mieszkania nie ma co marzyć. Jak 
kobiety mają żyć za 1500 zł, gdy 
wynajem pokoju kosztuje 700 zł, 
a mieszkania – powyżej 1000 zł? 
Czy to jest uczciwe? Moim zda-
niem nie.

Ten argument powinien najbar-
dziej trafić do polityków, bo cho-
dzi o poprawę wskaźników de-
mograficznych. Nie pozwólmy 
politykom na lekceważenie tej 
grupy zawodowej. Nie dokładaj-
my się swoją obojętnością do fe-
minizacji biedy. 

Między kuchennym stołem a równością
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Karima Delli

Każdego roku 168 tys. ludzi 
umiera w Unii Europejskiej 
wskutek wypadków lub cho-
rób związanych z pracą. Kolej-
ne 7 milionów zostaje rannych 
w wypadkach przy pracy. W 
przypadku Francji oznacza to 
18 tys. zgonów rocznie. To dla-
tego Unia Europejska dąży do 
harmonizacji polityki w dziedzi-
nie zapobiegania wypadkom i 
chorobom zawodowym. Cho-
dzi o to, aby wszędzie działać 
możliwie najskuteczniej, gdyż 
oznacza to ratowanie ludzkie-
go życia.
W tym duchu komisja zatrud-
nienia i spraw socjalnych w Par-
lamencie Europejskim przyjęła 
znaczną większością głosów (36 
za przy 2 przeciwnych) przygoto-
wany przeze mnie raport ocenia-
jący realizację europejskiej strate-
gii w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy na lata 2007–2012.

Jestem bardzo szczęśliwa z tego 
powodu. Przez szereg miesięcy 
musiałam krok po kroku nego-
cjować go z przedstawicielami in-
nych frakcji i dzięki wytrwałemu 
powtarzaniu moich racji udało 
mi się przekonać ich do pewnych 
kluczowych z zielonej perspek-
tywy idei. Podczas gdy Komi-
sja Europejska utrzymuje punkt 
widzenia cokolwiek stronniczy i 
restrykcyjny, moi koledzy i kole-
żanki w komisji zatrudnienia zgo-
dzili się uwzględnić bardzo sze-
roki zakres tematów. Także tych, 
które drażnią!

Szczególnie dumna jestem z 
tego, że komisja zatrudnienia 
poparła mój postulat europej-
skiej legislacji chroniącej oso-
by, które nie wahają się stawić 
czoła swoim przełożonym, aby 
poinformować opinię publicz-
ną o nowych zagrożeniach, któ-
re stwarzają ryzyko dla ich wła-
snego zdrowia i dla zdrowia 
innych. Chodzi o odważne jed-
nostki, takie jak André Cicolel-
la, ukarany w 1994 r. przez prze-

łożonych za to, że publicznie 
ujawnił zagrożenia związane 
z eterem glikolowym. Wiedzę 
o ryzyku związanym z azbe-
stem, energią atomową, chorobą 
wściekłych krów i mnóstwem 
innych problemów ekologicz-
nych i sanitarnych zawdzięcza-
my ludziom, którzy w którymś 
momencie zdecydowali się za-
alarmować opinię publiczną. Są 
oni objęci prawną ochroną np. w 
Wielkiej Brytanii, której prekur-
sorskie prawo chroniące whi-
stle-blowers ma już ponad 10 lat.

Zdecydowałam się również po-
łożyć szczególny nacisk na ryzy-
ka psychospołeczne, które gwał-
townie nasiliły się w ostatnich 
latach w związku z niewłaściwą 
organizacją pracy oraz niepew-
nością zatrudnienia. Kilka mie-
sięcy temu odbyłam poruszające 
spotkanie z byłymi pracownika-
mi France Télécom, i to także w 
ich imieniu prowadziłam moją 
walkę. [W ostatnich latach we 
France Télécom i innych fran-
cuskich firmach miała miejsce 
fala samobójstw na tle wybitnie 
stresujących warunków pracy – 
przyp. red.]. Dziś istnieje dobre 
europejskie porozumienie do-
tyczące stresu w miejscu pracy, 
wynegocjowane przez partne-
rów społecznych jeszcze w 2004 
r. Obecnie zwracamy się do Ko-
misji z żądaniem zatroszczenia 
się o to, aby państwa członkow-

skie, które dotąd nie wprowadzi-
ły tego porozumienia w życie, 
zrobiły to bez zbędnej zwłoki. To 
dopiero początek, ale musimy od 
czegoś zacząć, aby pójść dalej.

W raporcie krytykujemy też kra-
jowe strategie BHP obowiązujące 
w niektórych krajach członkow-
skich, ponieważ – choć ledwie 
mieści się to w głowie – nie za-
wsze uwzględniają one wśród 
swych celów walkę z chorobami 
zawodowymi. Podobnie żądamy 
od Komisji niezwłocznego reago-
wania w przypadku, gdy w tym 
czy innym kraju członkowskim 
stwierdzi się naruszenie prawa 
wspólnotowego. A jest tu co ro-
bić, choćby w kwestii właściwego 
wdrażania europejskiego prawa 
dotyczącego czasu pracy.

Poza tym domagamy się zwięk-
szenia roli dialogu społecznego 
i bezpośredniego współudzia-
łu pracowników w tworzeniu i 
realizacji polityki zapobiegania 
wypadkom i chorobom zawodo-
wym. Oczekiwanie takie słysza-
łam nie tylko ze strony związków 
zawodowych, lecz także orga-
nizacji pozarządowych działają-
cych w sektorze społecznym.

Nie zapominamy oczywiście, że 
mężczyźni i kobiety w różny spo-
sób doświadczają chorób zawo-
dowych i wypadków przy pra-
cy, i domagamy się od Komisji 
Europejskiej, aby we wszystkich 

swych propozycjach brała to pod 
uwagę.

Na koniec warto wspomnieć o 
kluczowym problemie azbestu. 
Ta zabójcza substancja wciąż jesz-
cze występuje w licznych budyn-
kach. Żądamy, aby wszystkie 
państwa członkowskie podjęły 
jak najszybciej wszelkie możliwe 
działania, aby uwolnić się w koń-
cu od azbestu, ponieważ obecna 
sytuacja woła o pomstę do nieba.

Niestety nasza propozycja, by 
wskazać na zagrożenia związane 
z praktyką zlecania produkcji w 
łańcuchu podwykonawców, zo-
stała stanowczo odrzucona przez 
konserwatywno-liberalną więk-
szość. Nie tylko sprzeciwili się 
oni stworzeniu prawa regulujące-
go tę metodę, ale posunęli się aż 
do usunięcia z raportu wszelkich 
wzmianek na ten temat! Rzecz ja-
sna nie zamierzam się poddawać 
i ponownie podniosę tę kwestię, 
kiedy zajmiemy się wstępnym 
opracowaniem treści przyszłej 
strategii w dziedzinie BHP na lata 
2013–2020.

Artykuł opublikowany na blogu 
„Échos d’euro-écolos" 24 listopa-
da 2011 r. Przeł. A.O.

Karima Delli jest działaczką ru-
chu lokatorskiego we Francji, od 
2009 r. europosłanką Zielonych.

Łukasz Moll

Co Zieloni w Parlamencie Eu-
ropejskim robią dla pracowni-
ków i pracowniczek z nowych 
państw członkowskich? 
Złożona z zielonych i regionali-
stów frakcja Greens-EFA regular-
nie inicjuje i wspiera inicjatywy 
mające powstrzymać „wyścig na 
dno” pod względem praw pra-
cowniczych i bezpieczeństwa so-
cjalnego, na który przyzwala, a 
czasem nawet wspiera Unia Eu-
ropejska.

Przeciw dumpingowi 
socjalnemu
Osiągnięciem, za które możemy 
być wdzięczni Zielonym, jest za-
blokowanie niekorzystnych za-
pisów w dyrektywie usługowej 
w 2006 r. Dokument znany tak-
że jako „dyrektywa Bolkeste-
ina” zakładał likwidację barier w 
przepływie usług poprzez wpro-
wadzenie „zasady kraju pocho-
dzenia”, która de facto unie-
możliwiłaby kontrolowanie 
przestrzegania standardów pra-
cowniczych, ekologicznych itp. 
w firmach świadczących usługi. 
W pierwotnej wersji dyrektywa 
otwierała również drogę do cał-
kowitego urynkowienia usług 
publicznych.

W Polsce media za sprzeciwem 
wobec dyrektywy usługowej wi-
działy „niechęć do polskiego hy-
draulika”, bagatelizując w ten 
sposób i zaciemniając faktycz-
ną stawkę sporu. Także polski 
rząd zajął przychylne stanowi-
sko wobec dyrektywy. Jej zwo-
lennicy przekonywali, że uczy-
ni ona rynek pracy „bardziej 
konkurencyjnym”. Jej oponen-
ci – Zieloni, lewica, związki za-
wodowe – mieli na to inne okre-
ślenia: „dumping socjalny” czy 
„wyścig na dno”. Ostatecznie 

udało się wypracować kompro-
misową wersję dyrektywy: usu-
nięto „zasadę kraju pochodze-
nia” i wyłączono z liberalizacji 
usługi publiczne. Dla neolibe-
ralnych zwolenników pierwot-
nego kształtu dyrektywy było to 
jej „rozwodnienie”.

Nowym wydaniem sporu mię-
dzy Europą neoliberalną, zmu-
szającą pracowników z państw 
o różnych standardach społecz-
nych do „konkurencyjności”, a 
Europą socjalną, stojącą na stra-
ży europejskiego modelu spo-
łecznego, są kontrowersje wokół 
dyrektywy o pracownikach de-
legowanych za granicę. Wsku-
tek kilku kontrowersyjnych wy-
roków Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości stosowanie tej 
dyrektywy kłóci się z zasadą 
równej płacy za tę samą pracę 
w tym samym miejscu. Komi-
sja Europejska chce zrewidować 
dyrektywę, aby zmniejszyć ska-
lę dumpingu socjalnego, propo-
nując m.in. dotkliwsze sankcje, 
kontrolę i lepszą współpracę ad-
ministracyjną w celu ochrony 
praw pracowników delegowa-
nych. Zieloni wspierają tę pro-
pozycję, chociaż są zdania, że 
powinna iść dalej. Proponowane 
przez Komisję zmiany pozwoli-
łyby na zagwarantowanie pew-
nych minimalnych standardów, 
ale żeby faktycznie spełnić zasa-
dę równej płacy za równą pracę, 
konieczna jest także skuteczniej-
sza kontrola przedsiębiorstw po 
stronie państwa przyjmującego.

Czas i bezpieczeństwo 
pracy
Zieloni mają na swoim koncie 
także istotną poprawkę do dy-
rektywy dotyczącej maksymal-
nego czasu pracy. Dzięki niej z 
dyrektywy usunięte zostały luki 
prawne, które umożliwiały nie-
respektowanie maksymalnego 
48-godzinnego czasu pracy w ty-

godniu (liczonego w 4-miesięcz-
nych okresach rozliczeniowych).

Szczególnym zainteresowaniem 
Zielonych cieszy się również 
bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Zielona europosłanka Karima 
Delli przygotowała w tej spra-
wie raport, przyjęty przez komi-
sję zatrudnienia i spraw socjal-
nych w PE.

Polskie interesy = 
przyzwolenie na 
wyzysk?
Zaangażowanie Zielonych w te i 
inne inicjatywy dotyczące praw 
pracowniczych pokazuje, że eu-
roposłowie spoza Polski nierzad-

ko mogą zrobić dla Polaków i Po-
lek – tak pracujących w kraju, jak 
i emigrujących za granicę – wię-
cej dobrego, niż nasi rodacy, ma-
jący wypisane na ustach pięknie 
brzmiące hasła o „ochronie pol-
skich interesów”. Pytajmy ich 
głośno, jak ten interes rozumie-
ją – czy nie jest to aby przyzwo-
lenie na wyzysk pracowników z 
Polski, traktowanej jako zagłębie 
taniej siły roboczej, swego rodza-
ju „specjalna strefa ekonomiczna” 
w Europie?

Frakcja Zielonych w Parlamen-
cie Europejskim wielokrotnie 
dowiodła swojej skuteczno-
ści, nie raz pokazała, że potra-
fi budować kompromisy, nie 
zdradzając przy tym własnych 

zasad. Zieloni zawsze popiera-
li otwieranie rynków pracy w 
„starej Europie” na pracownice 
i pracowników z „nowej Euro-
py”, ale też zawsze sprzeciwiali 
się wykorzystywaniu swobod-
nego przepływu siły roboczej 
do obniżania standardów pra-
cowniczych i socjalnych w kra-
jach przyjmujących. Zieloni nie 
zgadzają się na antagonizowa-
nie pracowników z poszczegól-
nych krajów, lecz reprezentu-
ją interes europejskiego świata 
pracy jako całości. Im silniej-
sza będzie w następnej kadencji 
frakcja Zielonych, tym bardziej 
będziemy mogli się czuć Euro-
pejczykami i Europejkami na 
pełnych prawach.

O europejską 
politykę BHP

Zieloni, praca, Europa
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Marcelina Zawisza

Młodzi ludzie mają coraz więk-
szy problem z uzyskaniem 
umowy o pracę mimo świad-
czonego stosunku pracy. Pra-
codawcy uważają, że mogą 
różne typy umów stosować na-
przemiennie, w zależności od 
własnego zapotrzebowania i 
możliwości, co niestety mija się 
z prawdą i polskim prawem.
Kiedy zatrudnienie na umowę 
cywilnoprawną jest niezgodne z 
prawem? Wtedy, gdy występuje 
stosunek pracy w rozumieniu art. 
22 Kodeksu pracy. Oznacza to, że 
pracownik jest podporządkowany 
kierownictwu pracodawcy, praca 
wykonywana jest osobiście przez 
niego,  czynności są powtarzane 
w określonych odcinkach czaso-
wych, a praca jest wykonywana 
w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę. Resort pracy 
podał, iż problem umów cywilno-
prawnych dotyczy 600 tys. osób, 
czyli 3,7 proc. wszystkich zatrud-
nionych. Ile ich jest naprawdę? Jak 
bardzo są szkodliwe?

Kwestia liczb
Od niedawna zmienia się sposób 
postrzegania umów cywilnopraw-
nych w naszym kraju, chociaż reak-

cja mediów na doniesienie MPiPS, 
że na umowy cywilnoprawne za-
trudnionych jest 600 tys. pracowni-
ków, pokazała, że problem łamania 
prawa pracy nie jest – w ich mnie-
maniu - aż tak istotny. Używano ta-
kich sformułowań jak „to zaledwie 
3,7 proc.” czy „tylko 600 tys. osób” 
i „margines zatrudnionych”. Czy 
liczby podane przez resort pracy są 
zbliżone do rzeczywistości? Moż-
na w to wątpić, wczytując się cho-
ciażby w Sprawozdanie Główne-
go Inspektora Pracy z działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy za rok 
2011. Według raportu „w 22,9 tys. 
podmiotów objętych kontrolą pracę 
wykonywało ponad 818 tys. osób, 
w tym 207 tys. w ramach umów cy-
wilnoprawnych oraz ponad 12 tys. 
prowadzących na własny rachunek 
działalność gospodarczą”.

Z liczb podanych przez GIP wy-
nika, że co czwarty pracownik 
w kontrolowanych przez PIP 
podmiotach miał umowę cywil-
noprawną. Warto zauważyć, że 
dane te są niepełne, ponieważ 
nie ma w Polsce obowiązku kon-
troli wszystkich podmiotów za-
trudniających pracowników. W 
przypadku napłynięcia zgłosze-
nia niezadowolonego pracowni-
ka PIP ma obowiązek przeprowa-
dzenia kontroli, jednak sposób, w 
jaki dobiera pozostałe przedsię-
biorstwa, których działania we-
ryfikuje, nie jest do końca jasny. 

Według Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w 2011 r. w Polsce 
aktywnie działało 1 mln 951 tys. 
przedsiębiorstw. Jeżeli przepro-
wadzono kontrole w niecałych 
23 tys., wniosek nasuwa się sam. 
Problemem jest jednak to, że pod 
kątem legalności zatrudnienia nie 
skontrolowano wszystkich umów 
cywilnoprawnych, a jedynie 34 
tys. z 207 tys.. Według raportu 
GIP aż 13 proc. z nich zostało za-
wartych w warunkach, w których 
powinna zostać zawarta umowa o 
pracę. W stosunku do 2010 r. licz-
ba zakwestionowanych umów 
wzrosła o 15%.

Podane wyżej liczby pokazują, 
że zarówno dane przedstawione 
przez ministerstwo, jak i dane po-
dane przez GIP zapewne są zani-
żone i należy mieć wobec nich kry-
tyczny stosunek. Tak naprawdę 
ciężko jest oszacować, ile osób w 
Polsce posiada umowy cywilno-
prawne, a jeszcze trudniej stwier-
dzić, ile z nich ma je mimo własnej 
woli i wbrew obowiązującemu 
prawu. NSZZ Solidarność, która 
od jakiegoś czasu zajmuje się pro-
blemem nieprawidłowego zatrud-
niania, podnosi jeszcze problem 
przymusowego samozatrudnie-
nia, zatrudnienia niepełnego (np. 
jednej ósmej/szesnastej etatu) czy 
śmieciowego zatrudnienia na etat 
i również włącza je do kategorii 
umów śmieciowych. Wobec dużo 

szerszej kategorii ich szacunki są 
dużo mniej optymistyczne niż 
państwowe, Solidarność przyzna-
je, że problem śmieciówek może 
dotyczyć nawet 4 mln osób.

Kwestia społeczna
W Sprawozdaniu GIP za rok 2011 
jasno stwierdza się, iż narasta-
jące zjawisko zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach 
charakterystycznych dla sto-
sunku pracy stanowi poważny 
problem.  Dlaczego Państwowa 
Inspekcja Pracy i związki zawo-
dowe podjęły się w ostatnim cza-
sie walki z tym zjawiskiem? Po-
wodów jest wiele. Jednym z nich 
jest ograniczony lub uniemożli-
wiony dostęp do systemu zabez-
pieczenia społecznego, drugim 
niestosowanie przepisów Kodek-
su pracy, gdyż w rozumieniu pra-
wa zatrudnieni na umowy cywil-
noprawne nie są pracownikami.

Jakie niesie to konsekwencje? Pra-
cując na „śmieciówkach”, pra-
cownik pozbawiony jest urlopu 
wypoczynkowego, składek na 
przyszłą emeryturę, stabilności 
i bezpieczeństwa zatrudnienia 
(można zwolnić go w każdej chwi-
li), stażu pracy (praca na umowy 
zlecenie i umowy o dzieło nie jest 
wliczana w staż pracy), pensji mi-
nimalnej, prawa do wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nad-
liczbowych, późniejszego prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych czy 
świadczeń zdrowotnych.

Jedną z wielkich bolączek jest 

brak zwolnienia chorobowego. 
Pracownik, który nie dostanie 
zapłaty za okres choroby, nie bę-
dzie chciał brać wolnego w pra-
cy, jednocześnie narażając siebie 
na pogorszenie zdrowia, a in-
nych pracowników i potencjal-
nych klientów na zarażenie cho-
robą. Dodatkowo, nie narażając 
się na utratę dochodów, nie jest w 
stanie zaopiekować się chorymi 
członkami swojej rodziny. Praco-
dawcy działają tutaj przeciwko 
sobie, gdyż nie od dziś wiadomo, 
że zdrowy i wypoczęty pracow-
nik jest bardziej wydajny. Osoba 
zatrudniona na umowę cywilno-
prawną nie może normalnie za-
planować życia, gdyż w każdej 
chwili wisi nad nią groźba zwol-
nienia. Nic więc dziwnego, że 
młodzi na śmieciówkach mają 
problem z podejmowaniem decy-
zji o posiadaniu dzieci czy kupnie 
mieszkań. Pracownik, który nie 
posiada stabilności zatrudnienia 
w obawie przed utratą pracy czę-
sto musi godzić się na poniżające 
traktowanie.

Ponadto umowy cywilnoprawne 
odbierają prawo do zrzeszania 
się, uniemożliwiają obronę przed 
Sądem Pracy czy utrudniają wzię-
cie kredytu. Nie będzie przesadą, 
jeżeli napiszę, że całkowicie dez-
integrują życie człowieka, któ-
ry w ten sposób, wbrew własnej 
woli i prawu, jest zatrudniony.

Kwestia kosztów
Łamanie prawa usprawiedliwia 
się najczęściej „wysokimi koszta-
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Redukcja miłości
Zatrudnieni na śmieciówkach po-
niżej swoich kwalifikacji, obawia-
jąc się, że każda kolejna wypłata 
może być tą ostatnią, skazani je-
steśmy na ciągły lęk i frustrację. 
Depresja i niepewność nieustan-
nie czają się na partnerów gotowe 
znienacka wciągnąć związek w 
krąg rozpaczy.

33-letnia Erin pracuję dla organi-
zacji pozarządowej w Bostonie. 
Od wybuchu kryzysu zdobywa-
nie funduszy dla organizacji stało 
się dużo trudniejsze. Erin inten-
sywnie szuka bardziej stabilnego 
zatrudnienia. Rozpoczęła także 
własny biznes filmowy, aby się 
dodatkowo zabezpieczyć.

Swojego chłopaka Erin pozna-
ła na planie filmowym w Arizo-
nie. W 2010 r. wprowadził się do 
niej do Bostonu. „Wiedziałam, że 
może być mu ciężko znaleźć pra-
cę i zdecydowałam się wspierać 
go przez jakiś czas finansowo. 
On nie jest leniwy. Intensywnie 
szukał dobrej pracy”. Pomimo to 

38-letni Brandon zdołał znaleźć 
jedynie robotę w niepełnym wy-
miarze sklepie obuwniczym.

Brandona wciąż męczy niepo-
kój. „Powiedział mi, że nie mogąc 
bardziej nas wspierać cierpi jako 
mężczyzna”, mówi Erin. „Nasz 
związek nie jest zły”, zauważa. 
„Kochamy się, ale stajemy się co-
raz bardziej spięci. Czasami wy-
prowadza mnie z równowagi to, 
że po sobie nie pozmywał i chodzi 
wtedy o coś więcej niż o naczynia. 
Ciężko jest mi wspomagać go fi-
nansowo”.

Erin nie jest pewna, czy jej zwią-
zek przetrwa kryzys gospodar-
czy. Jej własna sytuacja w pra-
cy sprawia, że trawi ją niepokój 
i irytacja. Cierpi na niektóre z 
symptomów, jakie w opinii na-
ukowców towarzyszą kobietom 
o niepewnej sytuacji zawodowej. 
Jest wśród nich niska samo oce-
na i głęboki pesymizm w kwestii 
przyszłości. Erin rozważa zerwa-
nie, ale przerażają ją potencjalne 
konsekwencje. „Czy on wylądu-
je na ulicy?”, zastanawia się. Erin 
obawia się, że jeżeli sprawy dalej 

będą toczyły się w podobnym kie-
runku to będzie zmuszona wpro-
wadzić się z powrotem do swoich 
rodziców.

Niepewność zatrudnienia uderza 
w każdego, kto jej doświadcza, 
ale jej wpływ na mężczyzn może 
być szczególnie dotkliwy. Bada-
nia przeprowadzone na Uniwer-
sytecie Cambridge pokazują, że 
jakkolwiek więcej kobiet niż męż-
czyzn w Wielkiej Brytanii straciło 
pracę w wyniku recesji, to „męż-
czyźni obawiający się zwolnienia 
są bardziej narażeni na stres i de-
presję niż kobiety”.

Udręka wygrywa 
z ekstazą
Założenie rodziny to ciężka spra-
wa, jeżeli nie ma się nawet ochoty 
na seks. Nowe badania pokazują, 
że długoterminowa niepewność 
zatrudnienia negatywnie wpływa 
także na nasze libido. Ma to zwią-
zek z depresją i serią objawów fi-
zycznych, w tym nadciśnienia. 
Dodajmy do tego garść osłabia-
jących libido leków przeciwlęko-
wych i mamy gotowy przepis na 
seksualny wrak.

Okazuję się, że strach przed zwol-
nieniem sprawia, że poważnie 
zwalniamy w łóżku.

Ostatnie szwajcarskie badania 
wykazują, że mężczyźni i kobie-
ty doświadczające niestabilności 
zatrudnienia są odpowiednio o 
53 i 47 proc. bardziej skłonne do-
świadczać obniżonego popędu 
seksualnego niż mężczyźni i ko-
biety posiadający stałą pracę.

W przeciwieństwie do tego, co 
często słyszymy, niepewność za-
trudnienia nie jest nieuniknio-
nym czy też naturalnym stanem 
społeczeństwa w XXI w. Obec-
na katastrofa jest efektem celo-
wej polityki agresywnego sekto-
ra finansowego oraz forsowanego 
przez korporacje klimatu, w któ-
rym narażanie pracowników na 
traumę niepewności jest nie tyl-
ko uzasadnione, ale i godne po-

chwały. Od lat 80. polityka oparta 
na skompromitowanych teoriach 
ekonomii neoklasycznej zniszczy-
ła bezpieczną pracę, spójność spo-
łeczną i stabilne życie rodzinne.

Od wybuchu kryzysu wskaźniki 
dzietności w USA znacząco spa-
dły. Liczba dzieci urodzonych w 
2009 r. była najniższa od stu lat, 
a zniżkowy trend w tym roku się 
nie skończył. W Europie deka-
da wzrostu dzietności skończyła 
się w r. 2011, kiedy polityka cięć 
wtrąciła znaczną część strefy euro 
w spiralę recesji. Kraje takie jak 

Hiszpania zgodnie z przewidy-
waniami najsilniej to odczuły. Na 
całym świecie młodzi ludzie pra-
gną stworzyć stabilne relacje i za-
łożyć rodziny jednak wydaje im 
się to nieosiągalne przy obecnym 
poziomie bezrobocia i kiepskich 
warunkach pracy.

Niniejszy tekst to fragmenty ar-
tykułu, który ukazał się na wi-
trynie AlterNet. Przeł. Maciej 
Konieczny. Jako ilustracje wy-
korzystano reprodukcje rysun-
ków Egona Schielego.

Miłość i seks 
w epoce prekariatu

Ukryte koszty pracy

Ciąg dalszy ze str. 1
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Bartłomiej Kozek

Rosnącą liczbę osób studiują-
cych sytuacja materialna zmu-
sza do dorabiania w celu po-
krycia kosztów zdobywania 
wykształcenia. Część z nich 
nawet po zakończeniu studiów 
nie doczeka się pracy odpowia-
dającej ich aspiracjom. Choć 
będą się one często identyfiko-
wać z rodzącą się w Polsce kla-
są średnią, to w rzeczywistości 
ich życie – złożone z dorabia-
nia do pensji i spłacania kredy-
tów – nie będzie mieć z nią wiele 
wspólnego. Do osób, znajdują-
cych się na tych dwóch etapach 
życia, coraz częściej stosuje się 
termin „prekariat”. Z jednym z 
owych prekariuszy zdecydowa-
łem się porozmawiać.

Drogi pracy
Tomek (imię zmienione) jest pra-
cownikiem kina należącego do 
jednej z czołowych sieci multi-
pleksów w Polsce. Bardzo pro-
sił mnie o to, by nie podawać nie 
tylko jego danych osobowych i 
nazwy firmy, ale nawet miasta, 
w którym pracuje. Moim celem 
nie było dziennikarskie śledztwo 
i wskazanie palcem tej czy innej 
firmy, ale raczej skupienie się na 
przykładzie pracy, niezbędnej w 
rozwoju usług, „gospodarki opar-
tej na wiedzy” czy rosnącej indy-
widualizacji gustów i mód. Ktoś 
owe zmiany obsługiwać musi, i 
nie zawsze są to osoby w danym 
systemie uprzywilejowane.

Co sprawiło, że Tomek zdecydo-
wał się na pracę w kinie, jak prze-
biegała (i nadal przebiega) jego 
kariera? Jak wiele osób pracują-
cych w multipleksie, Tomek jest 
studentem, a jego pierwsza pra-
ca była na umowę zlecenie. Samą 

pracę opisuje pozytywnie: wspo-
mogła jego sytuację finansową, 
umożliwia względnie elastycz-
ne układanie sobie czasu pracy, 
co ma niebagatelne znaczenie dla 
umożliwienia nauki (studiuje wy-
magający kierunek). Z drugiej 
strony podkreśla, że jej rozpoczę-
cie wiązało się ze sporym stresem, 
rozładowanym dzięki komunika-
tywności menedżerów oraz brako-
wi dystansu wiekowego między 
nim a resztą pracujących. Wśród 
czynników, które wpłynęły na po-
zostanie w tej pracy i utrzymują-
ce się poczucie dobrej atmosfery, 
wymienił system awansu. Kadra 
kierownicza nie ma za sobą spe-
cjalistycznych studiów, a źródłem 
awansu było przepracowanie w 
firmie odpowiednio długiego cza-
su. Model ten w aktualnych re-
aliach późnego kapitalizmu brzmi 
egzotycznie, kojarząc się ze ścież-
ką znaną z japońskich koncernów.

Z początku Tomek wykonywał 
czynności wymagające kontaktu 
z klientami: kasowanie i sprzeda-
wanie biletów oraz pracę na ba-
rze. Wiązało się to z koniecznością 
pracy emocjonalnej, a więc w jego 
wypadku połączenia uprzejmości z 
zestawem formułek grzecznościo-
wych. Szczególnie frustrujące były 
dla niego momenty, gdy zestaw ten 
nie działał i odpowiedzią na jego 
pozytywne emocje była opryskli-
wość czy bezczelność klientów. W 
takich sytuacjach nie mógł pozwo-
lić sobie na odpowiedzenie klient-
ce bądź klientowi „pięknym za na-
dobne”, wszak „klient ma zawsze 
rację”. Podobnie jak w przypadku 
opisywanych przez Arlie Russell 
Hochschild amerykańskich stewar-
dess rolę zaworu bezpieczeństwa 
pełniły koleżanki i koledzy z obsłu-
gi kina, którym mógł się zwierzyć 
i z którymi mógł porozmawiać na 
temat zaznanych nieprzyjemności.

Awans był dla niego wybawieniem 
z co najmniej dwóch powodów. 

Po pierwsze, oznaczał zmianę for-
my umowy i otrzymanie 1/4 etatu. 
Dziś pracuje w kabinach projekcyj-
nych, zajmując się montowaniem 
filmów i dbaniem o to, by nie do-
szło do mogącej skompromitować 
firmę sytuacji (jak zdarzające się na 
całym świecie pomyłkowe pusz-
czanie horrorów zamiast bajek dla 
dzieci). Stres i odpowiedzialność 
uległy przemieszczeniu – nie ma 
on teraz wprawdzie do czynienia 
z ludźmi, może sobie zatem spo-
kojnie odpuścić pracę emocjonalną, 
jednocześnie jednak ma świado-
mość, że jego ewentualna omył-
ka może kosztować pracodawcę 
znacznie więcej niż tylko złe wyda-
nie reszty w barze. Na poprzednim 
stanowisku to system informatycz-
ny wiedział, ile pieniędzy powinno 
znaleźć się w skrytce i ewentualne 
różnice w wyliczeniach (wynikają-
ce z prozaicznych błędów, jak cho-
ciażby skasowania dwa razy tego 
samego produktu) musiał pokry-
wać z własnej kieszeni. Dziś ma za 
zadanie samodzielne obserwowa-
nie stanu pokazu – mimo iż nie ma 
tego w swoich obowiązkach, zaj-
muje się też prostymi naprawami 
mechaniki przed pokazem (jeśli on 
lub któryś z jego współpracowni-
ków takową wykryje), ma obowią-
zek zgłosić nieprawidłowość do 
dyrekcji, jeśli nie jest w stanie nicze-
go z nią zrobić. Istotnym elemen-
tem przełamującym monotonię jest 
fakt, że co tydzień do kina trafiają 
nowe filmy, które – ze względu na 
swoje obowiązki – oglądać musi. 
Szczęśliwie spora część sprawia 
mu radość, przez co może być na 
bieżąco z ofertą kinową.

Byt, świadomość 
i godziny pracy
Zmiana stanowiska pomogła 
Tomkowi pod względem finan-
sowym. Obok określonej w mie-
siącu liczby godzin (40) mógł tak-

że „wyrobić” sobie kolejne, rzecz 
jasna płatne, godziny pracy. Po-
nadto przysługuje mu urlop. Z 
miesiąca na miesiąc ma ustalony 
grafik, może więc z odpowiednim 
wyprzedzeniem zadeklarować, 
w jakie dni i w jakich godzinach 
może pracować, choć z powodu 
faktu, że poza Wigilią kino dzia-
ła praktycznie cały rok, istnieje 
zapotrzebowanie na pracę w dni, 
w których pracować chce się mało 
komu (np. w drugi dzień Bożego 
Narodzenia).

Istotną zmianą, która spowodo-
wała u Tomka głębokie niezado-
wolenie, był nowy tryb rozlicza-
nia. Do tej pory standardowy czas 
pracy wynosił 12 godzin, co spra-
wiało, że były godziny, w których 
w kinie był więcej niż jeden ope-
rator, co znacząco ułatwiało cho-
ciażby wykrywanie problemów 
przy projekcji i ich sprawne roz-
wiązywanie. Teraz – ze względu 
na postęp technologiczny, wią-
żący się z większą automatyza-
cją, a także poszukiwanie reduk-
cji kosztów przy jednoczesnej 
maksymalizacji zysku – dyrek-
tor regionalny firmy zdecydował 
o przejściu na 8-godzinny tryb 
pracy operatorów. Oznacza to 
w praktyce, że w kinie w danym 
momencie jest tylko jedna osoba 
pracująca na tym stanowisku.

Zdaje się to być praktyczną reali-
zacją zasady, opisanej w „Global-
nym proletariacie” Beverly Silver. 
Badaczka wskazywała w niej, że 
przesunięcie technologiczne – 
obok terytorialnego – jest jednym 
z narzędzi, które kapitał wyko-
rzystuje w walce ze zorganizowa-
nym światem pracy. Przemiana ta 
jest jednocześnie dobrą ilustracją 
cech nowego kapitalizmu opisa-
nych przez Richarda Sennetta, ta-
kich jak wymyślanie instytucji od 
nowa czy elastyczna specjalizacja. 
Uderza też to, że do tej pory tego 
typu zmiany były konsultowane 
z załogą, teraz zaś (zapewne jako 
„obiektywnie słuszne” rozwiąza-
nie) wprowadzone były odgórnie. 
Jedna z cech zarządzania typu ja-
pońskiego, która do tej pory była 
widoczna w owym kinie, a mia-
nowicie kolektywne podejmowa-
nie decyzji na zasadzie konsensu-
su, została złamana – nic zatem 
dziwnego, że w rezultacie spadł 
poziom zaufania na linii pracow-
nicy – kierownictwo.

Do tej pory w kinie w jeden dzień 
była dwójka kinooperatorów, a 
w weekendy zajęciem tym para-
ły się nawet 3 osoby. Poza zwięk-
szeniem stresu związanego z pro-
blemami technicznymi zmiana 
oznaczała ograniczenie kontaktu 
z innymi pracownicami i pracow-
nikami (co ma znaczenie w sytu-
acji, kiedy cały dzień pracy spę-
dza się w ciemnej, odizolowanej 
od światła słonecznego kabinie). 
A przede wszystkim – poprzez 
zmniejszenie ilości dostępnych 
dodatkowych godzin – wpłynęła 
to na obniżenie dochodów. W po-
przednim systemie Tomek mógł 
wyrobić nawet do 100 godzin, te-
raz liczba ta zmniejsza się do 50-
60. Praca ta nie wystarczy do fi-
nansowej samowystarczalności. 
By utrzymać się na powierzchni, 
Tomek zmuszony został do dora-
biania na podobnej funkcji w ko-
lejnym kinie.

Firma – drugi dom?
Zapytany o ocenę systemu zarzą-
dzania, który sprawnie wdraża 
zasady takie, jak chociażby mak-
symalizacja efektywności pracy, 
Tomek wyraża pozytywną opi-
nię. Jego zdaniem zaletą firmy jest 
sprawny system procedur pozwa-
lających na szybkie zaradzenie 
pojawiającym się problemom. W 

całym budynku znajduje się sys-
tem telefoniczny, umożliwiają-
cy łatwy kontakt z menedżerami 
i pozwalający np. na wyłapanie 
osób niemieszczących się w prze-
dziale wiekowym danego filmu. 
Zmiany proceduralne opierają się 
na bieżącej obserwacji funkcjo-
nowania kina, a przekazywanie 
uwag menedżerom jest możliwe. 
Koronną zasadą jest ta, że dany 
film grany jest nawet, kiedy na 
seans przyjdzie jedna osoba, choć 
nie jest to ekonomicznie opłacal-
ne – koszty wysokiego komfortu 
klientki/klienta muszą brać na sie-
bie pracownice/pracownicy.

Jak wygląda kontrola w miejscu 
pracy? Kiedy Tomek pracował bez-
pośrednio z klientami, jego praca 
była stale obserwowana przez su-
pervisorów, mających bezpośred-
ni kontakt z menedżerami i możli-
wość informowania o zaistniałych 
nieprawidłowościach. Superviso-
rzy nie są jedynie nadzorcami – w 
przypadku pojawienia się większej 
liczby klientów pomagają oni np. 
przy ladzie, nie ma tu zatem poczu-
cia dystansu i kontroli z zewnątrz. 
Sytuacja panująca w zespole jest 
taka, że jeśli już – a są to wypad-
ki skrajne – dojdzie do zwolnienia 
dyscyplinarnego, to kierownictwo i 
pracownicy „grają do jednej bram-
ki”. Pracownice i pracownicy rów-
nież bywają zirytowani nierealizo-
waniem obowiązków przez osoby 
zatrudnione.

System motywacyjny, a więc 
„marchewka” będąca uzupeł-
nieniem „kija”, stosowany w ki-
nie jest dość skromny i polega na 
wyłanianiu najlepiej pracujących 
osób z poszczególnych działów, 
w których występuje kontakt z 
klientem. Otrzymują one drob-
ne upominki rzeczowe bądź pie-
niężne. Stopień skłonności do po-
chwał – podobnie jak i do innych, 
bardziej „propracowniczych” 
postaw – zależy od poszczegól-
nych przedstawicieli kierownic-
twa, ci „lepsi” potrafią nagrodzić 
ciepłym słowem za sprawną re-
alizację zadań.

Co ciekawe, w opowieści Tom-
ka konkurencja nie znajduje 
dużo miejsca. Z osobami, z któ-
rymi pracował bądź pracuje, ma 
dobre stosunki i spotyka się z 
nimi po pracy. Dotyczy to bar-
dziej kinooperatorów niż osób 
pracujących przy barze z po-
wodu wysokiej rotacji na ich 
stanowiskach. Stosunki z kie-
rownictwem zależą od poszcze-
gólnych osób z tej grupy, co do 
ścisłego kierownictwa koncernu 
Tomek wyraził przekonanie, że 
nie odczuwa ona zbytnio potrze-
by kontaktu z pracownikami, w 
przeciwieństwie do samego ma-
nagementu kina. Lansowany jest 
wizerunek osób pracujących w 
kinie jako „paczki przyjaciół” – 
nikt nie zwraca się tu do prze-
łożonego per „pan”. W obrębie 
tego wizerunku lepiej ocenia 
się pracownicę czy pracowni-
ka, który pomimo ograniczeń, 
takich jak odległość do rodzin-
nych stron, będzie pracował w 
newralgicznych momentach, ta-
kich jak wspomniany już drugi 
dzień świąt Bożego Narodzenia.

W doświadczeniu Tomka ela-
styczność w pracy niekoniecz-
nie wiązała się ze zwiększo-
ną kontrolą. Natomiast istotne 
dlań było – doznawane na wła-
snej skórze – doświadczenie 
pracy emocjonalnej i sposobów 
na odreagowanie stresów z nią 
związanych, a także namacalne 
doświadczenie zmiany formy za-
rządzania, która, korzystna dla 
właścicieli firmy, niekoniecznie 
jest tak samo odbierana przez 
pracowników.

Praca to nie film 

mi pracy”. Karol Kaczmarski ze 
świętokrzyskiego Lewiatana w 
wypowiedzi dla kielce.gazeta.pl 
podkreśla, że gdyby w Polsce były 
niższe koszty pracy, pracodawcy 
nie musieliby sięgać po śmieciów-
ki. Tyle że np. w ostatnim zesta-
wieniu Eurostatu na 30 badanych 
krajów Polska zajmuje... 26. miej-
sce. Za godzinę pracy płaciło się 
w Polsce 7,1 euro. Dla porównania 
średnia unijna wynosi 23,1 euro. 
Przekonanie, że koszty pracy są 
wysokie, jest mitem, nieznajdują-
cym potwierdzenia w danych.

Rzeczywistość niestety wyglą-
da tak, że po raz kolejny mamy 
do czynienia z uspołecznieniem 
kosztów i prywatyzacją zysków. 
To my, jako całe społeczeństwo, 
cierpimy z powodu umów śmie-
ciowych, które powodują de-
gradację pracy i uniemożliwiają 
młodym ludziom zdobycie życio-
wej stabilności. Korzyści czerpią 
z tego ci, którzy łamiąc prawo i 
uprzedmiotawiając pracownika 
mogą sobie pozwolić na większy 
zysk. Problem nie dotyczy tyl-
ko pracownika, dotyczy również 
jego rodziny i najbliższego środo-
wiska, a także systemu ubezpie-
czeń społecznych (mniej środków 
ochronę zdrowia, niższe emery-
tury). To ukryte koszty śmiecio-
wej pracy, które koniec końców 
ponosi całe społeczeństwo.

Marcelina Zawisza jest studentką 
studiów magisterskich na kierun-
kach polityka społeczna i kultu-
roznawstwo, członkinią kolekty-
wu Lewica.pl i Partii Zieloni.
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Zielone kołnierzyki
Zmiany klimatyczne mogą oka-
zać się katalizatorem bardzo po-
ważnych przemian na świecie – 
czytamy w raporcie „Green Work: 
Employment and skills – the cli-
mate change challenge” (2008) 
przygotowanym dla zielonej eu-
roposłanki Jean Lambert. Prze-
ciwdziałanie globalnemu ocieple-
niu może stworzyć przestrzeń dla 
nowych, zrównoważonych miejsc 
pracy, głównie w sektorze odna-
wialnych źródeł energii, trans-
porcie zbiorowym i gospodarce 
odpadami. Warto przypomnieć, 
że m.in. dzięki wzrostowi udzia-
łów źródeł odnawialnych w bi-
lansie energetycznym Niemiec do 
15% w kraju tym ćwierć miliona 
osób pracuje w sektorze „zielo-
nych kołnierzyków”, tworzącym 
przestrzeń dla nowego ładu go-
spodarczego na całym świecie.

Nowa, zielona rzeczywistość wy-
maga także opracowania kom-
pleksowych planów podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowywa-
nia. Istotne jest, by aktywnie za-
chęcać kobiety do współtworzenia 
tej nowej, ekscytującej rzeczywi-
stości, poprzez wzrost ich odsetka 
wśród osób studiujących przed-
mioty ścisłe. Wzrost nakładów 
na sektor badań i rozwoju, ukie-
runkowanych stricte na działania 
związane z efektywnością ener-
getyczną i energetyką odnawialną 
również mogą pomóc w tworze-
niu dobrze płatnych miejsc pracy, 
podnoszących ekonomiczną kre-
atywność.

W raporcie mowa jest nie tylko o 
tworzeniu miejsc pracy w zielonej 
gospodarce. Równie ważne jest 
pytanie o to, jak sprawić, by były 
to miejsca pracy wysokiej jakości, 
jeśli chodzi o płace, godziny pra-
cy, przestrzeganie praw pracow-
niczych.

www.jeanlambertmep.org.uk/docu-
ment_detail.php?id=89 

Zielony Nowy Ład 
contra zaciskanie pasa
Podczas gdy dogmatyczna polity-
ka oszczędności wpycha kontynent 
w kolejne fale recesji, podnoszą się 
coraz wyraźniej głosy na rzecz al-
ternatywnej polityki, opartej na sty-
mulowaniu gospodarki. Zieloni od 
początku sprzeciwiali się polityce 
zaciskania pasa. Ale stymulowanie 
wzrostu gospodarczego oznacza 
zwiększanie presji na ekosystem... 

Czy jest wyjście z tego błędnego 
koła? Autorzy i autorki wydanej 
przez New Economics Foundation 
publikacji „The Cuts Won't Work” 
(2009), wskazują, że zamiast roz-
wiązań podnoszących konsump-
cję (i zarazem poziom emisji ga-
zów szklarniowych) potrzebujemy 
działań nastawionych na jednocze-
sny wzrost zatrudnienia i zaziele-
nianie gospodarki.

Jakie to mogą być działania? Cho-
ciażby inwestowanie publicznych 
środków w walkę ze zmianami 
klimatu, która może dawać za-
trudnienie i przynosić dość szyb-
ko zwrot pieniędzy. Dla przykła-
du budowa elektrowni wiatrowej 
zmniejsza emisje gazów szklarnio-
wych i tworzy miejsca pracy, dzię-
ki czemu budżet, zamiast wypłacać 
zasiłek, otrzymuje pieniądze z po-
datków. Zaś poza samą elektrow-
nią pojawia się popyt na rynku, ge-
nerujący kolejne miejsca pracy, np. 
u podwykonawców albo w usłu-
gach, z których korzystają w czasie 
wolnym osoby zatrudnione.

Wśród konkretnych pomysłów 
przedstawionych w publikacji 
znajdujemy m.in. „obligacje kli-
matyczne”, uszczelnienie systemu 
podatkowego, wprowadzenie po-
datku Tobina, utworzenie zielo-
nego banku inwestycyjnego, czy 
wprowadzenie obowiązku wielkie 
korporacje informowały osobno o 
zyskach w każdym kraju, w któ-
rym prowadzą działalność.

www.neweconomics.org/publica-
tions/cuts-wont-work 

Koszty pracy 
(po godzinach) 
Co w praktyce oznaczają długie 
godziny pracy? O tym możemy 
przeczytać w opracowaniu przy-
gotowanym na zlecenie zielonej 
europosłanki z Anglii Jean Lam-
bert „I must work harder? Britain 
and the working time directive” 
(2006). Zawarte w nim informa-
cje dowodzą, że kultura długich 
godzin pracy wcale nie wpływa 
na wzrost wydajności, ale wręcz 
przeciwnie – obniża jakość życia 
pracownic i pracowników, powo-
dując olbrzymie straty społeczne 
i gospodarcze. Szacuje się, że z 
powodu zwolnień lekarskich bry-
tyjscy pracodawcy stracili łącz-
nie przeszło 11,6 mld funtów, po 
500 funtów na osobę zatrudnioną. 
Spora część tych strat spowodo-
wana był przez możliwość pracy 
powyżej 48 godzin tygodniowo.

Długie godziny pracy, ogranicza-
jące ilość czasu na odpoczynek 
i samorealizację, skutkują m.in. 
chorobami serca i nadciśnieniem. 
zwiększa się ryzyko urazów ukła-
du kostno-szkieletowego, a pracują-
cy ponadnormatywnie mają o 61% 
większe prawdopodobieństwo na-
bawienia się urazu cielesnego niż ci, 
którzy pracują do 48 godzin tygo-
dniowo. Co trzeci pracownik uwa-
ża, że z powodu pracy pogorszył się 
jego stan zdrowia, 43% ma poczucie 
przeładowania pracą. 

Przepracowywanie pracowników 
odbija się rykoszetem na praco-
dawcach. Świetnie ujął to cyto-
wany w publikacji dziennikarz 
„Financial Times”, Michael Ska-
pinker: „Nieszczęśliwi pracowni-
cy powinni niepokoić szefostwo 
firm. Jak zareagowałoby ono na 
odkrycie, że połowa urządzeń 
biurowych ma usterki?”. To tylko 
niektóre z argumentów za tym, 
by nie dać sobie wmówić, że im 
dłużej pracujemy, tym lepiej dla 
naszej gospodarki.

www.jeanlambertmep.org.uk/docu-
ment_detail.php?id=34 

Pracować mniej, by żyć 
lepiej
Czy możemy sobie wyobrazić 
świat, w którym pracuje się krócej, 
a przez to praca jest bardziej rów-
no rozdysponowana w społeczeń-
stwie? Keynes przepowiadał, że 
pod koniec XX w. wzrost wydaj-
ności pracy sprawi, że tydzień pra-
cy wynosić będzie 15 godzin. Jego 
przewidywania się nie sprawdzi-
ły, ale – jak uważają twórcy publi-
kacji New Economics Foundation 
„21 hours. Why a shorter working 
week can help us all to flourish in 
the 21st century” (2010) – reali-
zacja tej idei staje się niezbędna 

w obliczu aktualnych kryzysów 
społecznych i ekologicznych.

Koncepcja jest zatem prosta: na-
leży przyjąć plan stopniowe-
go (rozciągniętego np. na 15 lat) 
przechodzenia do uśrednione-
go, 21-godzinnego tygodnia pra-
cy. Uśrednionego, chodziłoby 
bowiem o przypisanie każdemu 
puli 1092 godzin pracy rocznie, 
które można by (wraz z ewentu-
alnymi niewielkimi nadgodzina-
mi) rozkładać sobie w zależności 
od potrzeb i chęci.

Brzmi utopijnie? Skrócenie czasu 
pracy do 35 godzin tygodniowo we 
Francji miało przynieść, wedle da-
nych rządowych, 350 tys. nowych 
miejsc pracy i zwiększyć poziom 
zadowolenia pracowniczego, zaś 
przejście w stanie Utah 2 lata temu 
na model 4-dniowego tygodnia 
pracy (4x10h) przyniósł nie tylko 
redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych, ale także zmniejszył poziom 
nieobecności w pracy i podniósł jej 
produktywność. Jak wyglądałoby 
społeczeństwo i gospodarka, życie 
rodzinne i relacje między płciami, 
gdybyśmy poszli krok dalej i skró-
cili tydzień pracy do 21 godzin?

www.neweconomics.org/publication-
s/21-hours 

Zielona rewolucja 
przemysłowa
Trwa właśnie trzecia, wielka re-
wolucja przemysłowa, zmieniają-
ca oblicze gospodarki i rządzenia 
– twierdzą autorzy i autorki publi-
kacji Green European Foundation 
„Sustainable Industrial Policy for 
Europe: Governing the Green In-
dustrial Revolution” (2010).

Długofalowa ekologiczna poli-
tyka przemysłowa musi balan-
sować między środowiskiem, 
rachunkiem ekonomicznym a 
kwestiami społecznymi. Wymaga 
to realnego oszacowania korzy-
ści związanych z nowymi, zielo-
nymi miejscami pracy, kosztów, 
związanych z przekwalifikowa-
niem osób zmieniających pracę, 
a także odpowiedniego zaprojek-
towania podziału dochodów ze 
zmienionego systemu podatko-
wego, gwarantujących prawo do 
wysokiej jakości życia dla osób 
i niskich i średnich dochodach. 
Osoby ubogie, których ślad eko-
logiczny mógł być większy z po-
wodu braku dostępu do bardziej 
ekologicznych źródeł energii, po-
winny mieć zagwarantowany do-
stęp do zielonego transportu czy 
funduszy na termorenowację bu-
dynków, w których żyją.

Do tej pory przemysł patrzył na zie-
loną modernizację dość sceptycznie, 

niekiedy wręcz wrogo, powoli jed-
nak – szczególnie w Europie – sam 
dostrzegać zaczyna ograniczenia 
dotychczasowych metod produkcji. 
Rosnące koszty i poziom zużycia su-
rowców nieodnawialnych stawiają 
pod znakiem zapytania kontynu-
ację obecnego modelu. W tej sytu-
acji zaczęto zastanawiać się, na ile 
narzędzia wykorzystywane przez 
zieloną ekonomię mogą zmniejszyć 
koszty działania przedsiębiorstw, 
szkodliwość ekologiczną produkcji 
i zapewnić rynek zbytu.

www.gef.eu/publication/sustainable-
-industrial-policy-for-europe/ 

Zielone auta?
Czy w zielonym świecie przyszło-
ści jest miejsce na samochody? Au-
torzy wydanej przez Fundację im. 
Heinricha Bölla publikacji „Green 
Solutions to the Auto Crisis. From 
Auto Makers to Mobilty Service 
Providers” (2009), Weert Canzler i 
Andreas Knie podkreślają, że do-
tychczasowy model działania prze-
mysłu motoryzacyjnego doszedł do 
ściany. Sprzedaż podtrzymują już 
jedynie programy ratunkowe po-
szczególnych rządów. Powoli, ale 
skutecznie zaczynają zmieniać się 
nawyki konsumenckie. Coraz czę-
ściej decydujemy się na kupowa-
nie bardziej oszczędnych modeli, 
a w miastach – na łączenie różnych 
środków transportu. Na świecie 
kwitną inicjatywy związane z bar-
dziej ekologicznym używaniem już 
istniejącej floty samochodowej, ta-
kie jak nauka eco-drivingu (potrafi 
zaoszczędzić nawet do 30% zuży-
cia paliwa, co wiąże się z mniejszy-
mi emisjami gazów szklarniowych) 
czy car sharing, który w Niemczech 
praktykuje już 200 tys. osób.

Można jednak pójść dalej i zacząć 
promować jednocześnie wszelkie 
działania promujące wzrost udzia-
łu transportu zbiorowego i zara-
zem prowadzące do zazieleniania 
przemysłu samochodowego.

Koncepcja promowania aut elek-
trycznych, jeśli oczywiście wpi-
sane one będą w spójną strategię 
mobilności, a nie staną się kolej-
nym bożkiem indywidualnego 
poruszania się po ulicach, wydaje 
się w takim kontekście sensowna. 
Zwłaszcza na obszarach wiejskich 
potrzeba wymiany floty samo-
chodowej na bardziej przyjazną 
środowisku wydaje się oczywista, 
zważywszy na ograniczone moż-
liwości zapewnienia innego typu 
transportu. Ważne będzie jednak 
spełnienie pewnych warunków...

www.boell.de/publications/publica-
tions-7795.html

Oprac. Bartłomiej Kozek

Warto przeczytać


