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STAROŚĆ
przyszłością narodu
Adam Ostolski
„Społeczeństwo starzeje się” –
alarmują uczeni i politycy. Jak
kiedyś bogactwo, tak dziś wiek
ma dzielić ludzkość na grupy
o sprzecznych interesach. Wojna
pokoleń zastępuje ponoć konflikty klasowe. Czy rzeczywiście jest
się czego obawiać?
Młodzież przyszłością narodu – mawiano dawno temu, w XX wieku, w
czasach, które coraz wyraźniej odchodzą w przeszłość. Czas życia
jednostki płynął wtedy, oczywiście,
podobnie jak i teraz. Każdy mógł się
spodziewać, że jeśli nie trafi mu się
umrzeć młodo, to prędzej czy później zacznie się starzeć. To, co było
prawdą w przypadku jednostek,
nie dotyczyło jednak zbiorowości.
W epoce wysokiego przyrostu naturalnego społeczeństwa stawały się coraz młodsze. Starzejące się
jednostki odsuwały się po prostu –
lub były odsuwane – na margines
zbiorowego życia. Kształt świata –
model gospodarki, budownictwo i
planowanie miejskie, edukację czy
systemy zabezpieczeń społecznych
– budowano tak, aby odpowiadały
potrzebom społeczeństwa, w którym było dużo młodych ludzi i trochę starszych.

U progu wielkiej zmiany
Dziś to wszystko się zmienia. Choć
patrząc globalnie ludzi na świecie
wciąż przybywa, to w wielu krajach rozwiniętych proporcje mło-

dych i starych zaczynają się zmieniać. Stały wzrost długości życia (o
ile nowe choroby, oporne na znane dziś terapie, nie zatrzymają tego
trendu) i malejąca dzietność sprawiają, że musimy przygotowywać
się już na życie w świecie innym niż
ten, w jakim żyli nasi dziadkowie i
rodzice. „Społeczeństwo starzeje się” – alarmują uczeni i politycy. Czasem dodają, że oznacza to
pojawienie się w społeczeństwie
nowych konfliktów. Jak kiedyś bogactwo, tak dziś wiek ma dzielić
ludzkość na grupy o sprzecznych
interesach. Wojna pokoleń zastępuje ponoć konflikty klasowe. Czy
rzeczywiście jest się czego obawiać?
„Starzenie się społeczeństwa” brzmi
groźnie, ale może okazać się ekscytującą przygodą. Oto perspektywa
życia jednostki – starość, która czeka każdego i każdą z nas – spotyka
się z perspektywą zbiorowości. Ja
się starzeję, ty się starzejesz, my się
starzejemy... Doświadczenia starości nie można już usuwać na margines. Zaczyna zajmować centrum
życia społecznego. Model gospodarki, budownictwo i planowanie
miejskie, edukację i systemy zabezpieczeń społecznych musimy teraz
przebudować tak, żeby tworzyły
świat przyjazny ludziom starym i
starzejącym się.

Starzy i młodzi, tu i teraz
Czy jest to jednak możliwe? Czy
starzy i młodzi nie są skazani na
zaostrzający się konflikt? To przede
wszystkim kwestia dominującej
ideologii. Dziś uczy się nas wy-

obrażać sobie społeczeństwo jako
zbiorowisko grup interesu, bezwzględnie walczących „o swoje”.
Nie ma w tym jednak nic naturalnego. Jak mówił Gandhi, „Ziemia
jest w stanie zaspokoić potrzeby
wszystkich ludzi, nie jest jednak
w stanie zaspokoić ich chciwości”.
Przeciwieństwem chciwości jest
solidarność. Solidarność pozwala
nam wspólnym wysiłkiem budować taki świat, w którym każdy
znajdzie swoje miejsce. Dobrym
przykładem jest polityka miejska.
Planując przestrzeń tak, by osoby
w starszym wieku czuły się w niej
dobrze, budujemy miasto przyjazne dla wszystkich. Choćby dlatego, że wszyscy się starzejemy:
projektując przestrzeń pod kątem
potrzeb seniorek i seniorów, przygotowujemy w istocie świat dla
samych siebie, bez względu na to,
ile dziś mamy lat. Z tego punktu
widzenia politykę przyjazną seniorom można uznać za formę zapobiegliwości, inwestowania we
własną przyszłość.
Ale jest jeszcze inny powód. Seniorki i seniorzy są po prostu najbardziej
wymagającymi
użytkownikami
miasta. Miasto przyjazne i dostępne
dla osób w starszym wieku to miasto przyjazne i dostępne również dla
osób o różnorodnych potrzebach,
które w XX-wiecznym mieście nie
były traktowane priorytetowo: niedowidzących, rodziców z wózkami,
pieszych.
To samo działa również w drugą
stronę. Gdyby młodzi ludzie częściej pracowali na etatach, a nie na
umowach śmieciowych, ze składek wpływałoby więcej środków
na ochronę zdrowia, co pośrednio
przełożyłoby się na jakość życia
osób starszych. Gdyby młodzi ludzie mogli bez problemu wynająć
tanie mieszkanie komunalne, zniknąłby jeden z istotnych czynników
generujących międzypokoleniowe
napięcia – strach, że nowa miłość
w życiu babci czy dziadka pozbawi
ich wnuki drogocennego spadku.

Nowy kształt świata
Zmiana, która nas czeka, może być
jednak dużo głębsza. Społeczeństwo o odwróconej proporcji starych i młodych będzie wymagało
innego modelu gospodarki, innej
kultury, nowych form relacji między ludźmi.
W dziedzinie ekonomii oznaczać to
będzie odchodzenie od gospodarki
opartej na ciągłym wzroście produkcji i konsumpcji. Im więcej będzie wśród nas seniorów i seniorek,
tym ważniejsze miejsce przypadać
będzie ekonomii opieki. I nie chodzi bynajmniej tylko o wąsko pojętą opiekę medyczną. Pomoc społeczna będzie musiała być bardziej
zindywidualizowana, dostosowana do nieskończonej różnorodności
potrzeb i sytuacji życiowych, zaś
ci, którzy dziś traktowani są jako
jej „odbiorcy” czy „beneficjenci”
stawac się będą jej „współproducentami”. Przede wszystkim zaś
potrzebne będą nowe formy życia społecznego, sprzyjające pielęgnowaniu więzi między ludźmi,
a zwłaszcza – ponownej integracji
starych i młodych.
Szeroko pojęta praca opiekuńcza
pozostaje dziś w cieniu zajęć nastawionych na nakręcanie niepohamowanej konsumpcji. Uznanie

Dyskryminacja nasza powszednia
Dorota
Obidniak

Kiedy dwa lata temu postanowiliśmy w Związku Nauczycielstwa
Polskiego wydać książkę o dyskryminacji w edukacji, chcieliśmy
powiedzieć: dość!

Niewidzialna dyskryminacja
Po co książka o dyskryminacji w
edukacji? – komentowało wielu
z naszych potencjalnych czytelników i czytelniczek wyrażając
dobitnie przekonanie o demokratycznym i egalitarnym charakterze polskiej szkoły. Skąd wziął się
ich optymizm?

W NUMERZE
między innymi:

Po części z faktu, że oficjalna,
uprawiana przez rząd, ministerstwo edukacji, ale i opozycyjne
partie polityka oświatowa problemu dyskryminacji nie dostrzega.

Optymizmu polityków nie podzielali zaproszeni do współpracy autorki i autorzy naszej publikacji,
obnażając rozdział po rozdziale
kolejne obszary, przejawy i źródła
dyskryminacji: wskazując szkoły,
w których wprawdzie „wygospodarowuje się” miejsce dla niepełnosprawnych, ale wyraźnie brak go w
sercach i umysłach wielu aktorów
szkolnego teatru; gdzie integracja
imigrantów rozumiana jest często
w sposób, który zamiast ich włączać
jeszcze bardziej ich stygmatyzuje.
W tych szkołach jest oczywiście
miejsce dla uczniów i uczennic

Maria Skóra:
Jak mieszkasz,
Polsko?

różnych wyznań, ale pierwszeństwo religii katolickiej podkreśla
się na każdym kroku. To szkoły,
w których demonstrowanie własnej zamożności stało się normą,
a bieda wstydliwie stara się trzymać w cieniu.
W tych szkołach dziewczęta i
chłopców uczy się tych samych
przedmiotów, ale nie tak samo
wierzy się w ich możliwości. To
szkoły, które za swój obowiązek
uważają kształtowanie „prawidłowej” dziewczęcości i chronienie uczniów przed ich własną
seksualnością, szkoły, w których
nie używa się pojęć „orientacja
seksualna” czy „płeć kulturowa”,
uznając je za wymysł społecznych
szkodników.Jak zatem zmierzyć
się z problemem?
Ciąg dalszy na str.6

Adam Ostolski:
Potrzeba całej wioski aby wychować dziecko
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jej wartości może przyczynić się do
zmniejszenia presji, jaką ludzka cywilizacja wywiera na zasoby planety. Daje też nadzieję na likwidację jednej z ważniejszych przyczyn
utrzymujących się nierówności
między płciami. To wszak lekceważenie pracy opiekuńczej, pracy domowej, pracy emocjonalnej
leży u podłoża wyższego prestiżu
(i większej dochodowości) „męskich” zajęć.
Innym doniosłym efektem towarzyszącym starzeniu się społeczeństw będą zwiększone migracje. Nasz świat będzie się stawał
coraz bardziej wielokulturowy.
Będziemy więc potrzebowali więcej gościnności, otwartości na różnorodność, ale też umiejętności
rozwiązywania konfliktów i wypracowywania reguł wspólnego
życia bez możliwości odwołania
się do jakichkolwiek – tradycyjnych czy nowoczesnych – „oczywistości”. To spore wyzwanie, ale
też wielka szansa na ożywienie
demokracji.
To wciąż kwestia przyszłości,
mniej lub bardziej odległej. I wcale, na dodatek, niekoniecznej. Tak
może wyglądać świat, jeśli ludzkość będzie starzała się z wdziękiem. Czy tak będzie? To już zależy od nas.

Konserwatyści
przeciw kobietom
Marcelina Zawisza
Do niedawna w Europie oczywistością było, że prawa reprodukcyjne stanowią element praw
człowieka. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy Europa dokonała niebezpiecznego zwrotu
w prawo. Czy uda się go zatrzymać?
Unia Europejska mogła poszczycić się tym, że zdecydowana
większość krajów członkowskich
zapewniało swoim obywatelkom
i obywatelom poszanowanie ich
praw reprodukcyjnych. Od zapewnienia taniej, często bezpłat-

Krzysztof Nawratek:
Polska prezegląda się
w Śląsku

nej, antykoncepcji przez edukację
seksualną aż po dostęp do bezpiecznej aborcji. Mimo że unijne
prawo nie reguluje tego obszaru,
w państwach członkowskich na
ogół dbano o zapewnienie prawa do podejmowania decyzji dotyczących reprodukcji w sposób
wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy. Oczywistością
było, że prawa reprodukcyjne stanowią element praw człowieka.
Jednak w ciągu ostatnich kilku
miesięcy Europa dokonała niebezpiecznego zwrotu w prawo.
Widać to było podczas głosowania nad raportem Estreli w sprawie zdrowia reprodukcyjnego
Ciąg dalszy na str.13

Rafał Bakalarczyk:
Seniorzy
i polityka opieki

DJ Wika:
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Rodzinne strony
Bartłomiej
Kozek

Spacerujemy po środku Przemyśla,
niegdysiejszego miasta wojewódzkiego.
Wiele miejsc w pobliżu słynnego,
pochyłego rynku cieszy oko. Udało się odrestaurować sporo kamienic w środku miasta, nawet zresztą
te, które nadgryzł nieco ząb czasu,
a które świadczą chociażby o momentach świetności dawnej galicyjskiej twierdzy, prezentują się dostojnie.
Podobnie - wnętrze rzymskokatolickiej katedry czy barokowego kościoła karmelitów. Ich majestatyczność zdaje się zaskakiwać na tle
dość kameralnego miasta.
Podobnie jak i widok na Placu Katedralnym. Podczas gdy władza
świecka kamienice poddaje renowacji powoli i nadal zostaje jej wiele do zrobienia, na rzeczonym placu da się wyraźnie spostrzec, które
budynki należą do władzy duchowej. Jako że spora ich część to zabytki, ich odzyskany blask i tak cieszy. Gorzej, że widok stanu innych,
już świeckich budynków, już jakby
mniej…
Miejska panorama nie zmieniła się
przez te lata tak bardzo. Doszedł
kolejny most, z pompą otwierany

przez premiera Tuska. No i jeszcze
jedno ważne dla lokalnego życia
społecznego miejsce – galeria handlowa. Z jej powstaniem wiązała
się zresztą nadzieja na to, że powstanie tu multipleks i w ten sposób mieszkanki i mieszkańcy miasta odzyskają dostęp do kinowych
nowości. Od zmiany ustroju kin
w Przemyślu raczej ubywało niż
przybywało, dziś ostało się jedno,
mające w planach pokazywanie
„Hobbita” w tydzień po jego polskiej premierze. Nadzieja okazała
się płonna…

Czy mogłoby ją poprawić postulowane przez SLD przywrócenie
49 województw? Nie byłbym taki
pewien. Dużym problemem jest
model rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko promujący wielkie
metropolie, ale również zupełnie lekceważący ich współpracę
z regionem. Miasta wojewódzkie
przede wszystkim myślą o sobie
i swoich potrzebach, wychodząc
z założenia, że otrzymają z tego
tytułu premię w postaci nowych
podatników.

* * *

Zmiana liczby województw sama
z siebie nie przerwie tej logiki, a
w wielu wypadkach może po prostu skończyć się przeniesieniem lokalnych antagonizmów na niższy
poziom. Cóż bowiem z tego, że
Przemyśl odzyska własny lokalny
aparat administracyjny, jeśli służyć
on będzie rozwojowi miasta kosztem niedorozwoju innych ośrodków, takich jak Jarosław czy Lubaczów? Co stałoby się na północy
dzisiejszego Podkarpacia, gdzie
Stalowa Wola jest dziś miastem
większym od niegdysiejszej stolicy
województwa – Tarnobrzegu? Takich pytań można stawiać więcej.
Alternatywa w tej sytuacji powinna
mieć dwojaki charakter. W kwestii
administracyjnej wskazują je znane chociażby z Niemiec rozwiąza-

nia, polegające na rozpraszaniu po
regionie rozlicznych agend i urzędów. To, że dane miasto jest stolicą,
daje mu już tyle korzyści w postaci skomasowania firm, uczelni czy
instytucji kultury, że władze samorządowe nie muszą dawać mu dodatkowych forów.
Prawdziwa zmiana musi mieć
jednak przede wszystkim mentalny charakter i polegać na uświadomieniu sobie, że w miarę równomierny rozwój regionu służy
wszystkim. Wykorzystanie zróżnicowanego potencjału poszczególnych jego części służy mu
lepiej, niż skupianie całych wysiłków na pojedynczym mieście.
Choćby dlatego, że młodych zdolnych i tak może zassać Warszawa.

Młodzi, mający ochotę na nieco
bardziej intensywne kontakty ze
sztuką filmową, mają do wyboru albo wsiąść w pociąg i pojechać
do Rzeszowa (potencjalnie na cały
dzień z dala od rodzicielskiego oka
– kusząca propozycja dla każdego
nastolatka), albo w spokoju własnego pokoju skorzystać – ku rozpaczy wielkich koncernów – z dobrodziejstw Internetu. Gorzej, jeśli
ze względów finansowych nie stać
kogoś ani na jedno, ani na drugie.
Po co zatem zostawać? Jak cieszyć
się z powodu dojeżdżających w
dotychczas ich pozbawione miejsca miejskich autobusów, kiedy
nadszedł już kres szkolnej edukacji? Co można tu robić, kiedy
skończy się tutejszą – nieważne,
publiczną czy prywatną, uczelnię? Po co wracać, jeśli studiowało się gdzieś w większym mieście,
w którym okazji do rozwoju i do
aktywnego uczestnictwa np. w
życiu kulturalnym więcej?

Jak żyjesz, seniorko?
Elżbieta
Hołoweńko
Jestem seniorką? Gerontolodzy tak właśnie mnie zakwalifikują, a lustro potwierdzi. I tylko
ja wewnętrzna zdecydowanie
protestuję, bo wciąż jestem
taką samą osobą od wielu lat,
tylko mniej sprawną fizycznie.
Czy w obecnej Polsce mam takie
same prawa i możliwości jak reszta społeczeństwa? Jak się czuję?
Jak mnie postrzegają? Co nowego
przyniósł mi mój status? Zadaję
sobie wiele pytań, na które trudno mi znaleźć dobrą odpowiedź.
Podobno uniwersalne prawa człowieka muszą być gwarantowane bez względu na wiek i sprawność… Szkoda, że nasze prawo
nie gwarantuje mi prawa do podstawowej emerytury i ubezpieczenia, nie gwarantuje mi też uniwersalnego prawa do mieszkania
– a to podstawa godnego życia.
To początek starzenia się i jestem
w uprzywilejowanej pierwszej
grupie seniorów jeszcze sprawnych na ciele i umyśle, którzy potrafią samodzielnie zadbać o swoje życie. Moi rówieśnicy przeszli
już na emerytury – i to znaczna
ich część, bo pracowali na etatach
jeszcze w „komunie”.
Mnie ominął ten przywilej, podobnie jak sporą część artystów pracujących na zlecenie – emerytką nie
będę, a w związku z tym nie dla
mnie mrzonki o zasłużonym na

starość wypoczynku na ciepłych,
piaszczystych plażach Costa del
Sol… Wielu z tych Polaków, co już
mają emerytury, niestety nie może
sobie pozwolić na odpoczynek –
nawet nad polskim morzem.
Deprywacja materialna czyli niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb dotyka wielu emerytów – i choć wskaźniki
opracowane przez ONZ Global
AgeWatch Index mówią o bezpieczeństwie dochodów obecnych
polskich emerytów, to biorąc pod
uwagę, na co muszą wydać swoje
emerytury, okazuje się, że bardzo
wielu z nich żyje na progu ubóstwa albo w ubóstwie.
Jesteśmy na ostatnich miejscach w
rankingach przyjaznego starzenia.
Mamy też feminizację biedy i starości – i ze złością myślę o sytuacji, w
jakiej znalazłam się w tym „złotym
wieku” jako „srebrna pantera”…
Nawet określenie „senior” jest pejoratywne w czasach kultu młodości. Na siłę szukamy jakiegoś
cudownego słowa, które nas dowartościuje. Obecnie senior postrzegany jest jak ktoś niepełnosprawny fizycznie i umysłowo.
Transformacja przyniosła nam
przewartościowywanie młodości,
daliśmy się zepchnąć na margines
życia, wypierając starość ze swojej świadomości jako jeden z etapów naszej jedynej Drogi, równie
ważny i wartościowy jak każdy jej
odcinek. Kompleks „komucha” i
wszystko, co złe z tym związane,
zamknął nam usta i oczy na długie lata. Zazdroszcząc młodości,
udając, że nie dotyczy nas starze-

nie się, znaleźliśmy się w sytuacji
outsiderów, jesteśmy milionami
niepotrzebnych staruszków.
Rok 2012 był Europejskim Rokiem
Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej. W naszych mediach raczej królowało
Euro 2012 i mama Madzi. Jednak
temat jest już modny, bo dociera
do wszystkich świadomość o błyskawicznie starzejących się społeczeństwach, młodzi nie chcą znaleźć się w sytuacji jeszcze gorszej
niż my, w związku z tym zainteresowali się polityką senioralną.
Przygotowanie się na starzenie się
społeczeństwa trzeba zacząć od troski o dobrobyt dzisiejszych seniorów
– napisał młody, wrażliwy społecznie Rafał Bakalarczyk, mówiąc
jednocześnie o solidarności międzypokoleniowej. Życzyłabym sobie takiej współpracy międzypokoleniowej i takiego języka.
Niestety ageizm jest naszym chlebem powszednim, z którego czasami nawet seniorzy nie zdają
sobie sprawy. Departamenty, zespoły, projekty do spraw polityki
senioralnej to młodzi ludzie. Trudno pojąć, czemu nie ma wśród nich
seniorów. To potwierdza ogólne
przekonanie o niepełnosprawnym umysłowo seniorze i młodości, która wie najlepiej, jak być
szczęśliwym. Polityką senioralną powinni zajmować się w równym stopniu seniorzy. Powinni
decydować, jak ona ma wyglądać,
biorąc wzór z tych najlepszych.
Wtedy też wspólna praca międzypokoleniowa może być gwarantem pomyślnego starzenia się.
Kiedy słyszę „my wrażliwi mło-

dzi zajmiemy się aktywizacją
seniorów”, mam ochotę uciec
jak najdalej od takiego paternalistycznego traktowania mnie
i moich rówieśników. Zajmujmy się wspólnie, międzypokoleniowo wzajemną aktywizacją,
uczmy się nawzajem od siebie.
Gdyby nie 25-letnia dramatyczna polityka senioralna, nie mu-

sielibyśmy wydawać ogromnych
pieniędzy na tzw. „aktywizowanie seniorów”, a spożytkować je
np. na budowę doskonale działających ośrodków opieki dla chorych, niepełnosprawnych osób
starszych. Dbając o seniorów, zadbacie przede wszystkim o swoją
przyszłość.
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Nie sądzę, bym
wrócił do Polski
Rozmowa z Michałem (imię zmienione),
polskim emigrantem pracującym w Londynie.

Bartłomiej Kozek: Jak wyglądał
Twój skok z małego pomorskiego
miasteczka do Warszawy?
Michał: Patrząc na to z dzisiejszej
perspektywy, muszę przyznać, że
był to bardzo odważny ruch. Całe
życie spędziłem w małym mieście
na północy Polski i moim marzeniem było dostanie się na studia do
Warszawy. Dusiłem się w tym małym mieście i chciałem z niego uciec.
Miałem też problemy z rodzicami,
bardzo się buntowałem przeciwko
wszystkiemu. Byłem bardzo niespokojnym nastolatkiem.
Kiedy pierwszy raz pojechałem do
Warszawy, zakochałem się w tym
mieście. Mnóstwo ludzi, kilkupasmowe ulice, nieustanny ruch samochodów, wysokie budynki. Była
tam zupełnie inna atmosfera, klimat
i to czuło się w powietrzu. Bardzo
lubiłem stać przy Rotundzie i patrzeć na ten nieustanny ruch samochodów, tramwajów, ludzi. Było to
zupełnie coś innego niż to, do czego
przywykłem.
Gdy dostałem telefon z uniwersytetu, że mnie przyjęto, byłem w siódmym niebie. Był to dla mnie najszczęśliwszy dzień w moim życiu.
Pojechałem tam na drugi dzień zawieźć świadectwo i odebrać indeks.
Byłem z niego bardzo dumny.
BK: Ostatecznie zacząłeś jednak
mieszkać pod stolicą, łącząc naukę
z pracą...

nam ten czas – rozwojowy, stymulujący i skłaniający do myślenia.
BK: Wydawać by się mogło, że
wszystko układało się dobrze –
a jednak musiałeś wyjechać z kraju. Co się stało?
M: Zmusiła mnie do tego sytuacja
materialna. Moi rodzice byli za starzy, by pracować i za młodzi, żeby
dostać emeryturę i było dość ciężko.
Ponadto narobiło mi się trochę długów i chciałem wyjechać na Zachód
na rok czy dwa, zarobić trochę pieniędzy i wrócić na studia do Warszawy. Moja siostra już od jakiegoś
czasu zachęcała mnie do przyjazdu.
Moja druga siostra wraz z mężem
również pojechały. Pomyślałem sobie, że może jest to dobry sposób na
wyjście na prostą i zabezpieczenie
sobie przyszłości.
BK: Na miejsce emigracji wybrałeś
Londyn. Dlaczego? Jakie miałeś
oczekiwania wobec tego miasta?
Czy się spełniły?
M: Moja siostra mieszkała w Londynie i mogła mnie „przechować”
na jakiś czas, więc miałem ułatwienie już na samym początku. Wiem,
że wiele osób wyjeżdża na Zachód
„w ciemno”, ale ja raczej bym tak
nie potrafił, za duże ryzyko. Początkowo Londyn i w ogóle Wielka Brytania wydawała mi się cudownym
miejscem. Jadąc do Londynu autokarem zwanym tu „Polish Express”

przejeżdżałem przez malownicze,
zadbane wioski. Od razu czuło się
różnicę – był to zupełnie inny świat.
Bardzo podobały mi się rzędy jednakowych domków jednorodzinnych utrzymanych w dawnym
stylu. Ulice wyglądały inaczej. W
powietrzu czuło się, że jest to bardziej rozwinięty kraj, nie ten ciemny i biedny kraj do którego przywykłem. Było to dla mnie jak wejście
do Krainy Czarów. Dzisiaj oczywiście już się do tego przyzwyczaiłem,
ale wtedy zrobiło to na mnie bardzo
pozytywne wrażenie.
BK: W jaki sposób udało Ci się
utrzymać na powierzchni?
M: Miasto było cudowne, również
wspaniała była relacja zarobków do
cen w sklepach. Jednak na początku
miałem problemy ze znalezieniem
pracy. Wiązało się to głównie z faktem, że nie byłem przyzwyczajony
do tutejszych akcentów, nie rozumiałem, co ludzie mówią. Przez te
wszystkie lata w Polsce uczyłem
się akcentu klasy średniej i wyższej,
profesorów Oksfordu itd. Okazało
się jednak, że prawie nikt tutaj tak
nie rozmawia i upłynęło trochę czasu, zanim się z tym oswoiłem. Ponadto byłem trochę nieśmiały. Znalazłem jednak pracę na budowie,
załatwioną przez mojego szwagra.
Nie cierpiałem tej pracy, ale wciąż
miałem przed oczami perspektywę
poprawy sytuacji materialnej i powrotu na studia. To dodawało mi
siły. Nadal wynajmowałem pokój
mieszkając z siostrą, więc nie było
tak źle.
BK: Czy zarobione pieniądze starczały Ci na życie?
M: Większość pieniędzy pochłaniała
spłata starych długów i oszczędzanie na studia, ale nigdy mi niczego
nie brakowało. Były to czasy sprzed
kryzysu i wtedy sytuacja była całkiem inna. Zarabiałem 50 funtów na
dzień, a na jedzenie wydawałem tyl-

M: Moi rodzice nie są bogaci, więc
było trudno z punktu widzenia finansowego. Znalazłem tanie mieszkanie pod Warszawą i codziennie
dojeżdżałem na zajęcia, jak również
pracowałem w sklepie z odzieżą.
Nie było to zbyt trudne, ponieważ
studenci mogą wybrać sobie, na jakie zajęcia chcą chodzić. Byłem na
studiach dziennych, ale mogłem
również wybrać sobie zajęcia wieczorowe, co bardzo mi się podobało.
Na drugim roku zacząłem również
studiować filozofię. Zawsze chciałem studiować dwa kierunki i mieć
podwójny dyplom. Było to oczywiście dość czasochłonne ale myślę, że
warto było. Bardzo dobrze wspomi-

ko kilka, więc wystarczało. Niektórzy tu potrafią żyć za funta dziennie,
kupując tylko najtańsze jedzenie.
Mieszkanie i transport kosztowały
mnie jedną dniówkę tygodniowo,
więc zostawało mi dość dużo do
dyspozycji. Starałem się ograniczyć
tylko do najpotrzebniejszych rzeczy
i nie wydawałem pieniędzy na nic
zbędnego. Nigdy nie kupowałem
biletu na metro w pierwszej strefie
(centralny Londyn) tylko jeździłem
naokoło i dojeżdżałem do centrum
autobusem. Tak wychodziło taniej.
Były to dość ciężkie czasy, jednak
ma to też swój urok.
BK: Czy państwo brytyjskie
wspiera jakoś imigrantów z Polski?
M: Przez pierwsze lata nie byłem uprawniony do żadnych zasiłków, ale
potem zacząłem pobierać dodatki
i zasiłek na mieszkanie. Zmniejszyłem godziny pracy, żeby przygotować się na studia. Poszedłem
na kurs angielskiego i skupiłem
się na nauce. Na opłatę czesnego
dostałem grant od państwa, który
pokrywa połowę sumy, natomiast druga połowa jest finansowana przez uniwersytet. W ten
sposób nie płacę ani grosza za studiowanie. Ponadto dostaję trochę
pieniędzy na książki i inne wydatki.
Jest to dość komfortowe rozwiązanie i nie mogę narzekać. Zwłaszcza, że niektórzy zagraniczni studenci, np. z Indii lub Tajwanu nie są
uprawnieni do żadnych zapomóg
i muszą płacić po kilkanaście tysięcy
funtów rocznie. Jest to kwota,
którą nigdy w życiu nie zdołałbym
zapłacić.
BK: Po latach trudów wróciłeś
na studia. Jak wypada studiowanie „na Wyspach” w porównaniu
z tym w Polsce?
M: Byłem bardzo zadowolony, gdy
w końcu dostałem się na Uniwersytet Londyński. W porównaniu
z Polską studia tutaj są mniej wymagające, jeżeli chodzi o rozległość

Ekologia dla najmłodszych
Aleksandra
Stańczewska
Ekologia kojarzy się z dorosłymi
ludźmi. To oni walczą, bronią,
namawiają, oni widzą sprawy
szerzej i wiedzą (a przynajmniej
powinni wiedzieć), jak ważna ta
ekologia.
Ostatnio rozmawiałam z pewnym
znanym „człowiekiem sukcesu”,
dojrzałym, niezepsutym. Gdzieś
w opowieściach o swoich niezwykłych wyczynach zawodowych
rzucił nagle, że pracowników dobiera „kluczem domowym”. Nie
bierze pod uwagę ich umiejętności, ani nawet wykształcenia, ale
pewnych cech i wrażliwości, które nabyli w domu. Reszty podobno zawsze można się nauczyć.
Charakter, przyzwyczajenia, gu-

sty zmienić trudniej. Zastanowiłam się nad tym dłużej.

To od nas dorosłych zależy wychowanie następnego pokolenia,
to oczywiste. Czy jednak w pogoni za materialnym sukcesem
na pewno nie zatraciliśmy czasu
na uczenie wrażliwości i empatii ? Bo najpierw samemu trzeba
takim być…? Czy takie wartości
jeszcze coś znaczą?
Uczmy dzieci własne i cudze odpowiedzialności za ten świat.
Nie wszystko odrośnie i odżyje.
Jak się zabije, to jednak nie ucieknie. Nie ma tu wielu wcieleń jednego osobnika, jak w grze komputerowej.
Małe dziecko może robić zwierzęciu krzywdę nieświadomie, jest to
próba dotarcia do pewnej granicy.
Nigdy nie powinna to być granica
wytrzymałości zwierzęcia. Trze-

ba w porę reagować i tłumaczyć.
Ludzie powinni słabsze istoty
(zwierzęta) chronić. Małe dziecko musi się szybko tego nauczyć.
Duże zawsze już będzie obrońcą,
a nie agresorem.

Wrażliwość na piękno przyrody,
sztuki, literatury daje inną perspektywę odbioru tego świata.
Platon powiedział, że wychowanie małych dzieci powinno polegać na zabawie wśród pięknych
przedmiotów. Piękno uczy wrażliwości. Jakiej wrażliwości może
uczyć zwierzęcy cyrk (a takimi
propozycjami zarzucane są szkoły i przedszkola)? Nie skorzystać z tej oferty to za mało, trzeba dziecku wytłumaczyć, co złego
jest w przedmiotowym traktowaniu zwierząt.
Ostatnio na Targach Książki dla
Dzieci w Krakowie wpadła mi w
ręce świetna książka o patrioty-

zmie „Kto ty jesteś?” autorstwa Joanny Olech z ilustracjami Edgara
Bąka. Patriotyzm to także… sprzątanie kupy po swoim psie. Tak, to
oczywiste, tyle że nie dla wszystkich. Żeby było dla wszystkich,
trzeba o tym wiedzieć od dziecka.
W przeciwnym razie wykształcone osoby udają, że rozmawiają
przez telefon, gdy ich pies zanieczyszcza publiczny trawnik.
Ryszard Kapuściński powiedział
kiedyś, że ekologię najlepiej zacząć od umycia własnego okna.
Problemy globalizacji zaprzątają
nam głowę, a tymczasem znów
minęliśmy bez słowa zagubionego psa. Dzieci w większości są po
prostu takie jak ich rodzice, wrażliwi rodzice uczą wrażliwości, dla
tych innych jest to bzdura i strata
czasu.
Poznałam wiele wspaniałych młodych osób, wolontariuszy, którzy

materiału, ale za to od studentów
oczekuje się szczegółowej wiedzy
z obszarów, które są wykładane.
College, na którym studiuję, znajduje się w czołówce światowych instytucji naukowych. Uniwersytety
w krajach anglosaskich są na pierwszych miejscach światowych rankingów. Myślę, że zawdzięczają to
skupieniu się na badaniach naukowych, a badania naukowe i ich ranga w środowisku naukowym stanowią główne kryterium rankingu.
W Polsce na pierwszym roku są lekcje statystyki i metod badawczych.
Jednak statystyka była w zasadzie
jedynie rozwiązywaniem zadań
i wkuwaniem formułek. Na metodach badawczych uczyliśmy się
o Arystotelesie i innych filozofach.
W Londynie już na pierwszych lekcjach „research methods” studenci zapoznają się z strukturą badań
naukowych i zadaje im się pisanie
raportów z eksperymentów w takiej formie, w jakiej zamieszczone
są one w publikacjach naukowych.
Badania naukowe są tu centralnym
punktem studiów. Ta różnica sprawia, że Uniwersytet Warszawski
czy Jagielloński są gdzieś w czwartej czy piątej setce światowych uniwersytetów i nic nie wskazuje na to,
by miało się to zmienić.
BK: Jak się zdaje powoli ułożyłeś
sobie życie w Londynie. Chciałbyś
wrócić do Polski czy nie wyobrażasz już sobie takiego scenariusza?
M: Raczej nie sądzę, że kiedykolwiek wrócę do Polski. Po prostu
nie ma po co. Cokolwiek bym robił w Londynie, nawet zamiatał ulice, to i tak bym zarabiał kilka razy
więcej niż w Polsce. Czasami jest mi
żal moich polskich znajomych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem,
a ja noszę okulary od Armaniego za
700 zł czy pasek od Prady za 1500 zł.
Myślę, że jedyne, co by mnie skłoniło do przyjazdu na jakiś czas, to
możliwość prowadzenia tańszych
badań naukowych.
swój czas poświęcali zwierzętom
i od razu lubiłam ich rodziców,
zawsze myślałam, że muszą to
być świetni ludzie, skoro mają takie dzieci. Wpływ na dzieci mają
jednak nie tylko rodzice, mamy
my wszyscy, dorośli; nauczyciele,
sąsiedzi, znajomi, krewni, przygodnie spotkani.
„Patriotyzm nie ma koloru” – to
hasło ze wspomnianej książki Joanny Olech. A zielony?
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Oskładkowanie umów – woda i skała
Julia
Kubisa

Niemożliwe stało się możliwe. Premier ogłosił oskładkowanie umów
cywilnoprawnych. Na początek
umowy zlecenie, przy których zakres oskładkowania pozostanie poszerzony, potem umowy o dzieło.
Jest o czym mówić – GUS ostatnio
oszacował, że w 2012 r. 1,35 mln
osób pracowało wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Strona społeczna – centrale związkowe: OPZZ i NSZZ Solidarność
proponowały takie rozwiązanie od dobrych kilku lat, poprzez
odezwy, interpelacje poselskie,
projekty ustaw i kampanie społeczne. „Śmieciowością” umów
cywilnoprawnych, które stosuje
się zamiast umów o pracę, zajmowało się też Porozumienie Kobiet
8 Marca podczas Manify w 2011
r. „Dość wyzysku – wymawiamy
służbę”. Jednym z podnoszonych
przez wszystkie organizacje argumentów były straty dla budżetu
państwa, powodowane nieoskładkowaniem. Wydaje się, że właśnie
ten argument trafił w końcu premierowi do przekonania.
I w związku z tym decyzja rządu
traktowana jest jako skok na pracowniczą kasę. „Oskładkują – mniej

zarobisz, a pieniądze przepadną
w bałaganie zwanym państwem”
– mówią krytycy, powtarzając za
organizacjami pracodawców, że
przedsiębiorców nie stać na płacenie składek. Brzmi to jak znajomy refren, powtarzany od 200 lat.
Przedsiębiorców wcześniej nie było
stać na rezygnację z pracy dzieci,
na 8-godzinny dzień pracy, na płatne zwolnienia chorobowe i na płacę
minimalną też. Można zatem przypuszczać, że tak jak we wszystkich
poprzednich przypadkach, system
wzdrygnie się – i ruszy dalej.
Tyle że ponad sto lat temu powoli
lecz nieustępliwie dążono w kierunku uprawnień pracowniczych
i systemu państwa opiekuńczego.
Teraz odnotowujemy stopniowe
odchodzenie, widoczne w dyskursie przesunięcie z „uprawnień” na
rzecz „przywilejów”. Jak dla mnie
to przede wszystkim wyraz bezsilności wobec potęgi kapitału – przeświadczenia, że jeśli nie zgodzimy
się na wszystko, kapitał przeniesie się gdzieś dalej, gdzie koszty są
niższe, a zyski szybsze. Bezsilności
wynikającej z doświadczania umiejętności kapitału do obchodzenia
każdej propracowniczej regulacji,
wyszukiwania prawnych nisz. Tak
jak woda przesączająca się przez
skałę – niby trwałą a jak się okazuje, pełną niewielkich dziur. Nie bez
kozery przywołuję tu wodne skojarzenia. W końcu zgodnie z neoliberalną maksymą, „przypływ podniesie wszystkie łodzie” – dajmy

się innym bogacić i zatrzymywać
jak najwięcej w kieszeni własnej,
jak najmniej w budżecie państwa,
to ostatecznie skapnie nam wszystkim, gdy kapitał przepływa jak
woda. Od prawie 30 lat wiadomo,
że to kompletnie nie działa i powoduje rosnące nierówności, ale teoria dobrodziejstw kapiącej wody
nadal trzyma się mocno i tak będzie, dopóki rynek pracy będzie
rynkiem pracodawcy.

Decyzja premiera o oskładkowaniu
umów, bez innych działań wspierających pracowników, przyniesie tylko
połowiczną poprawę. Priorytetowe
powinno być jak największe ograniczenie zakresu stosowania umów
cywilnoprawnych zamiast umów o
pracę. Bez takiego działania oskładkowanie umów cywilnoprawnych
będzie jedynie legitymizacją istniejącego, niekorzystnego systemu. Problemy osób na „śmieciówkach” nie
kończą się bowiem na oskładkowaniu. Nie mają prawa do urlopu, nie
interesuje się nimi Państwowa Inspekcja Pracy, nie mają reprezentacji związkowej. Na Facebooku furorę robi hasło #czekamnaprzelew i
taka jest często rzeczywistość osób
na zleceniach, które z problemem
wiecznie opóźniających się płatności
muszą sobie radzić indywidualnie,
bo żadna organizacja nie ma umocowania prawnego, by występować
w ich imieniu. Umów cywilnoprawnych nie obowiązują regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia
– co w przypadku utraty pracy może

Jak mieszkasz, Polsko?
Maria Skóra

W Polsce ponad połowa osób w przedziale wiekowym 25-34 ciągle mieszka z
rodzicami. Zyskały one sobie żartobliwy
przydomek „gniazdowników” - od ptaków, których pisklęta po wykluciu nie są
zdolne do samodzielnego życia i długo
pozostają w gnieździe. Ile w tym jednak
wygody i rodzinnych sentymentów, ile
zaś braku wyboru?
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce poprawia
się. Z roku na rok zwiększa się metraż zasobów mieszkaniowych, spada średnia liczba
osób przypadających na jedno mieszkanie
oraz na izbę (czyli pokój mieszkalny), poprawia się wyposażenie. Mimo to daleko do
optymizmu – polskie standardy odbiegają
od zachodnich.

Polska, czyli ścisk
Nieco wnikliwsza analiza pokazuje nam
geograficzne zróżnicowanie: widać wyraźnie, że ten spory metraż zawyżany jest
przez mieszkania na obszarach wiejskich
– często domy zamieszkiwane przez kilka

pokoleń. Powierzchnia użytkowa mieszkań w miastach jest mniejsza o ok. 1/3, te z
kolei są lepiej wyposażone w podstawowe
instalacje, takie jak gaz, centralne ogrzewanie, łazienka czy toaleta.
Na tle Europy największe różnice widać w
powierzchni przypadającej do dyspozycji
na osobę – właściciele mieszkań niemieckich, brytyjskich czy norweskich mają jej 2
razy więcej niż w Polsce (średnio 2 pokoje
na osobę). Jeszcze gorzej mają osoby wynajmujące, dysponując niecałym jednym
pokojem, podczas gdy koledzy i koleżanki
zza granicy mają średnio 1,5 pomieszczenia do dyspozycji.
Polskie mieszkania są przeludnione, wpisując się w obraz mizerii mieszkaniowej
Europy Środkowo-Wschodniej. Przeludnienie polskich najuboższych gospodarstw
domowych dotyczy ponad 60% z nich.
Średnia dla krajów Europy Zachodniej czy
Skandynawii jest 3-krotnie niższa. Dodatkowo, liczby nie oddają dramatycznych
różnic jakościowych: standardów życia
wynikających ze stanu technicznego i braków infrastruktury budynków.
Skutki transformacji ustrojowej wyraźnie
widać w strukturze własnościowej polskich zasobów mieszkaniowych. Właścicielami 2/3 całych budynków lub lokali, dla
których zostało ustanowione odrębne prawo własności, są osoby fizyczne. Następnej
w kolejności są mieszkania spółdzielcze o
charakterze własnościowym (15%) oraz
mieszkania komunalne będące własnością
gmin (niecałe 9%). W kompletnej defensywie jest mieszkalnictwo przyzakładowe
(nieco ponad 1,5% zasobów), a także jak się
zdaje chybiony pomysł TBSów (stanowią
ledwie 0,6% zasobów).
Z powyższego zestawienia wynika, że
mieszkania, zamiast być dobrem ogólnodostępnym, stały się towarem luksusowym.
Tymczasem w badaniach CBOS jedną z
najczęściej wskazywanych przyczyn odkładania decyzji prokreacyjnych niezmiennie jest niezadowalająca sytuacja mieszkaniowa (czytaj: brak wystarczająco dużego
mieszkania, o stabilnych warunkach użytkowania). Obok kupna lokalu istnieją prze-

się przełożyć na brak zasiłku dla bezrobotnych. Odpowiednie oskładkowanie natomiast może uporządkować kwestię korzystania z urlopów
macierzyńskich i ojcowskich w przypadku umów zlecenia.

Kluczową kwestią jest jednak to,
by pracodawcy płacili składki oraz
ponosili konsekwencje ich niepłacenia. Na razie zbyt często pracownicy dowiadują się o nieopłacaniu składek dopiero po fakcie. W
ten sposób oszczędność wynikająca z niepłacenia składek ujawnia
całą swą pozorność – bo generuje
koszty społeczne przerzucane na
system ochrony zdrowia i pomocy
społecznej. Urlop wypoczynkowy,

cież jeszcze inne problemy – pamiętajmy,
że wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego i nośnikami energii stanowią średnio 20% wszystkich wydatków
polskich gospodarstw domowych!

Jest alternatywa
Obok kredytów mieszkaniowych, tak
uparcie w Polsce wspieranych, istnieją inne
ścieżki prowadzące do zamieszkania w
godnych warunkach. To strategie stymulowania podaży lokali mieszkalnych, mające na celu zapewnić wystarczające zasoby,
odpowiedni ich przyrost oraz podnoszenie
standardów lokali już istniejących.
Dodatki mieszkaniowe, a także technologie energooszczędne lub wykorzystujące
odnawialne źródła energii obniżają koszty eksploatacji. Ważne są też zasoby komunalne i możliwość prowadzenia zrównoważonej polityki czynszowej oraz
sprawiedliwej redystrybucji lokali. Obligacje komunalne, dotacje kapitałowe czy
gwarancje publiczne to narzędzia wspierania samorządowych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe na wynajem.
Podobnie jak budownictwo społeczne czy

oczywistość ubezpieczenia chorobowego i minimalne wynagrodzenie zostały wymyślone, by te koszty
społeczne ograniczać. Jakże łatwo
się o tym zapomina. Być może nie
ma już powrotu do stabilizacji znanej z okresu kilkudziesięciu lat drugiej połowy XX w. – zresztą, nigdy
nie była ona udziałem wszystkich.
Nie znaczy to jednak, że lwią część
ryzyka związanego z sytuacją na
rynku ma się przerzucać na pracowników. Rosnąca elastyczność
rodzi niepewność – a ta musi być
równoważona bezpieczeństwem
socjalnym. Decyzja o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych to
ważna informacja dla związków zawodowych i ruchów społecznych –
przecież to właśnie nasze postulaty
zostały spełnione. My też możemy
być wodą, która w końcu skruszy
skałę.

spółdzielczość – opiera się ono nie na prymacie własności, ale prawie do użytkowania mieszkania.
W takich krajach jak Niemcy, Holandia,
Dania udział mieszkań czynszowych w zasobach mieszkaniowych wynosi nawet do
40-50%. Na przeciwległym biegunie znajdują się Wielka Brytania, Grecja, Włochy
czy Hiszpania, gdzie dominuje własność
prywatna. Prowadzona w tych krajach polityka mieszkaniowa jest odzwierciedleniem wizji państwa: stawiającego na rynek
i rodzinę, a nie publiczne instytucje.
Zdrowie, edukacja, mieszkanie to dobra
społecznie pożądane, tj. takie, bez dostępności których społeczeństwa nie mogą
sprawnie funkcjonować. Uzależnianie ich
od mechanizmów rynkowych oraz zasobności portfeli jest nie tylko etycznie wątpliwe, ale przede wszystkim, na dłuższą
metę uniemożliwia zrównoważony rozwój społeczny. Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację w Polsce musimy zadać
sobie pytanie czy stać nas na brak wspierania młodych ludzi w dostępie do tanich
mieszkań – czy oszczędności czynione na
drodze urynkowienia usług socjalnych
nie są drogą donikąd? .
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Uniwersytet nadmiernie dostosowany
Łukasz
Moll

się, że do 2020 r. z akademickiej
mapy Polski zniknąć może 326
uczelni.

Mówi sie, że problemy uniwersytetu wynikają stąd, że jest
„niedostosowany”. Do wymogów rynku pracy, do wyzwań
związanych z przejściem do
„gospodarki opartej na wiedzy”, do rywalizacji o miejsca w
międzynarodowych rankingach
uczelni... A co, jeśli jest dokładnie na odwrót?

Nakłady na szkolnictwo wyższe
nie są imponujące. Dane OECD
z 2009 r. wykazują, że Polska wydaje na ten cel 1,5% PKB (1% na
szkolnictwo publiczne). Średnia w państwach OECD wynosi wprawdzie niewiele więcej, bo
1,6%, ale jeśli podzielimy wydatki
przez liczbę studentów, to okaże
się, że na jednego studenta Polska
wydaje tylko 7,770 tys. dolarów
wg parytetu siły nabywczej, wobec znacznie wyższej średniej w
OECD (13,720 tys.).

Tłuste lata
Dane Eurostatu z 2012 r. wskazują, że 39,1% Polek i Polaków
w wieku 30-34 lat może pochwalić się dyplomem wyższej uczelni. Chociaż na tle innych państw
Unii Europejskiej Polska lokuje
się w środku stawki (ciut powyżej unijnej średniej 35,8%), to w
latach 2005-2012 uzyskała – zaraz po Łotwie – najwyższy przyrost liczby osób z wykształceniem
wyższym. Wyniósł on 16,4 punktu procentowego, wobec unijnej
średniej 7,8 pkt. proc.
Tak duży popyt na kształcenie
na poziomie akademickim – tzw.
„boom edukacyjny” – zapewniał
„pełne ręce roboty” uczelniom
wraz z zatrudnioną w niej kadrą.
W ubiegłym roku akademickim
(2012/2013) w Polsce funkcjonowały 453 uczelnie. Jak grzyby po
deszczu powstawały uczelnie niepubliczne – o różnym poziomie
kształcenia – które w ubiegłym
roku akademickim dawały możliwość studiowania aż 27,4% ogółu
studentów. W szczytowym okresie udział uczelni prywatnych
wynosił ponad 30% – więcej niż
nawet w Stanach Zjednoczonych.

Echo niżu demograficznego zagraża nie tylko niektórym uczelniom
w całości, ale i części kierunków
– nawet tych funkcjonujących na
dobrych, publicznych uczelniach
– które doświadczą spadku liczby studentów. Wymownym tego
przykładem jest niedawna likwidacja filozofii na Uniwersytecie
w Białymstoku. Także dla kadry,
przede wszystkim dla młodych
pracowników naukowych, którzy
znajdują się w sytuacji stałej niepewności, gdyż ich perspektywy
na pracę w zawodzie – po latach
wyrzeczeń, z jakimi wiąże się najczęściej praca nad doktoratem –
nie wyglądają różowo.
„Boom edukacyjny” nie przyniósł
spodziewanych korzyści także

absolwentom szkół wyższych.
Znajdująca się pod społeczną presją konieczności „zdobycia papierka”, dorastająca w okresie
transformacji młodzież nazywana jest coraz częściej „oszukanym
pokoleniem”, które żyło przekonaniem, że w masie co roku wypuszczanych z uczelni na rynek
pracy absolwentów to akurat oni
okażą się tymi szczęściarzami,
którym się uda.

Uczelnie, które miały być kuźniami
pracowników „gospodarki opartej
na wiedzy”, okazały się jednak w
znacznej mierze przechowalniami
dla kolejnych roczników przyszłych
bezrobotnych, zatrudnionych poniżej kwalifikacji na umowach śmieciowych, a także emigrantów. Co
piąty absolwent studiów wyższych
ląduje na bezrobociu.

Uniwersytet
niedostosowany?
Próbę przerzucenia odpowiedzialności za ten kłopotliwy fakt
jest opowieść o „niedostosowaniu” szkolnictwa wyższego do
wymogów rynku pracy, wyzwań
związanych z przejściem do „gospodarki opartej na wiedzy” czy
do rywalizacji o miejsca w międzynarodowych rankingach uczelni. Wini się samych studentów
– oskarżając o zły wybór kierun-

ków studiów, brak woli odbywania staży (najczęściej bezpłatnych)
czy zdobywania doświadczenia
zawodowego już w trakcie studiów, albo też system szkolnictwa
wyższego – zarzucając mu brak
innowacyjności, nieumiejętność
bądź niechęć do współpracy z
biznesem, przekazywanie „nieżyciowej”, „niepraktycznej”, a więc
„zbędnej” wiedzy, zamiast konkretnych, potrzebnych gospodarce umiejętności praktycznych.
Kłopot z argumentem o „niedostosowaniu” uczelni do rynku
pracy jest taki, że samobójstwem
byłoby dostosowywanie kierunków kształcenia do struktury polskiej gospodarki, która w międzynarodowym podziale pracy swoją
przewagę ugruntowała przede
wszystkim na niskich kosztach
pracy, a ponadto nie jest zdolna
do innowacji.
Jeżeli chcielibyśmy realnie dostosować szkolnictwo wyższe do
rodzimego rynku pracy, to należałoby „nieżyciowe” nauki społeczne czy humanistykę okroić
tak, by studiowała je tylko garstka pięknoduchów, rozwinąć zaś
kierunki przygotowujące do pracy w montażowniach, call centers
czy sieciach handlowych.
Pojęcie „Gospodarka oparta na
wiedzy” pozostaje w polskich
realiach czystą abstrakcją. Nie

można dostosowywać się do czegoś, czego nie ma.

Fabryki dyplomów
Opowieść o „niedostosowaniu”
opiera się na zasadzie „im dalej
w las, tym więcej drzew”. Decydenci nie dostrzegają faktu, że polskie uczelnie karnie przyjmowały
powierzoną im rolę „fabryk dyplomów”, które we wzorcowy sposób
przygotowywały dla polskiej gospodarki taką siłę roboczą, jakiej ona
rzeczywiście – a nie w pięknych wizjach rządzących – wymaga: liczną
– a więc tanią, konkurującą ze sobą –
a więc niezdolną do walki o zbiorowe interesy, omamioną obietnicami
bez pokrycia – a więc godzącą się na
wyrzeczenia, elastyczną i spolegliwą. Z coraz bardziej śmieciowymi
dyplomami czekała coraz bardziej
śmieciowa praca na śmieciowych
umowach.
Tej fali nie uda się zatrzymać, jeśli w miejsce dostosowania „zasobów ludzkich” do zewnętrznych oczekiwań nie podstawimy
kształcenia podmiotów ludzkich,
które same będą gotowe o tych
oczekiwaniach decydować.
Przykład powinien przyjść z góry.
Jeśli kadra naukowa nie jest w stanie odzyskać kontroli nad swoim środowiskiem pracy, to czego
wymagać od studentów? „Tłuste
lata”, w których „kupczenie dyplomami” na prywatnych uczelniach
uczyło konformizmu, minęły. Najwyższy czas, by odzyskać autonomię uniwersytetu.

Krajobraz po boomie
Obecny rok akademicki jest jednak już ósmym z rzędu, w którym
populacja studentów się kurczy.
W tym czasie ubyło już 300 tys.
studentów, a prognozy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówią o kolejnych 400 tys.
w ciągu najbliższych 10 lat. Mówi

Młodzi ofiarami polityki narkotykowej
Bogumił
Kolmasiak

Niewiele jest problemów, które
budzą tak duże emocje jak polityka narkotykowa. Po jednej stronie
sporu stoi większość polityków
oraz część rodziców i nauczycieli, dążących do opóźnienia pierwszego kontaktu z marihuaną przez
młodych, po drugiej – 3 miliony
użytkowników rocznie, w tym
osoby stosujące używkę z pobudek religijnych lub medycznych.
Dziś przyłapanie na posiadaniu
niewielkiej ilości używki może
grozić złamaniem kariery zawodowej, blokadą szans na pracę w
sferze publicznej, w przypadku recydywy – nawet więzieniem.
Obecne przepisy są uznaniowe i
pozostawiają pole do interpretacji
dla policji, prokuratury i sądów.

Złapanie ze śladową ilością narkotyków np. w kieszeni nie jest
przestępstwem, złapanie podczas
palenia skręta – już tak. Czym jest
śladowa ilość, tego nikt nie wie –
w praktyce decyduje prokurator.
Czasem można się wywinąć, mając kilka gram używki, innym razem jeden papieros może stanowić
podstawę do wszczęcia śledztwa.
Dla policji łapanie dilerów, którzy po odpowiednich naciskach
ujawnią źródło pochodzenia
używki, jest łatwą okazją do podreperowania statystyk. Rozliczani
z wykrywalności policjanci organizują patrole wokół popularnych
klubów, w uczęszczanych przez
uczniów i studentów parkach, w
okolicach szkół wyższych i liceów. Na komisariatach dochodzi
do szeregu nadużyć, nad którymi ciężko zapanować. Fora internetowe pełne są przypadków, w
których młode osoby skarżą się, że
policja podrzucała (lub groziła im
podrzuceniem) narkotyków przy
okazji zatrzymań.

Paweł, 24 lata, wykształcenie
wyższe. Luźny styl ubierania, raczej nieśmiały opowiada mi swoją
historię. „Policjanci złapali mnie
ze skrętem. Jednym. Duże miasto,
sypialniana dzielnica. Na komisariacie rozebrano mnie do naga,
kazano robić przysiady, na koniec proszono o ujawnienie skąd
to mam. Na hurra wymyśliłem
postać dilera, po serii ciosów w
twarz zadanych przez funkcjonariusza. Spisali protokół i wypuścili. I tak miałem szczęście”.

prawniczka reprezentowała 23-letniego Piotra, złapanego na gorącym
uczynku podczas palenia skręta z
marihuaną. Proces ciągnie się od
dwóch lat. Piotr zdążył w międzyczasie skończyć studia, a sąd po kolei uniewinnia go i skazuje, wyznaczając kolejne terminy rozpraw.

Nie zawsze jest tak źle. 18-letni
Marcin został złapany z niewielką
ilością (waga wykazała 0,5 gram
w torebce). Policjant, po uzyskaniu informacji, o zamówieniu narkotyków przez internet, odpuścił
szukanie dilera. Za to zaproponował napisanie wniosku do prokuratora o umorzenie sprawy.
Zadziałało. Marcin opuścił komisariat bez postawienia zarzutów.

Zmiana obecnej polityki narkotykowej jest koniecznością. Potrzebne jest precyzyjne prawo, które nie
oddaje losu tysięcy osób w ręce policjantów, sędziów i prokuratorów.
Wojna z narkotykami to czysty populizm – nie uchronimy młodych
ludzi od narkotyków, wsadzając
ich do więzienia i odbierając im
szanse na podjęcie pracy. „Skazywanie na odwyk” też nie jest rozwiązaniem. Wielu użytkowników
nie ma problemu z uzależnieniem i
nie potrzebuje pomocy medycznej,
to strata czasu i to bardzo szkodliwa. Leczenie osób zdrowych jest
pozbawione sensu.

Nie wszyscy mieli tyle szczęścia.
Kancelaria w której pracuje znajoma

Dlatego trzeba zbudować polityczną większość, która zmieni

obecne prawo antynarkotykowe.
Wzorem mogą być przepisy czeskie. Opłaca się to wszystkim i co
ważne, pozbawia dochodów świat
przestępczy. Dziś często pierwszego skręta kupuje się od osób, które
przy okazji zajmują się kradzieżami czy rozbojami. Prawo do własnej hodowli kilku krzaków byłoby dla nich dotkliwym ciosem.
Ważne też, aby ta debata była prowadzona z odpowiednią powagą i
była wolna od demagogii. Oddajmy głos osobom, które są ofiarami
restrykcyjnych przepisów, zaprośmy do dyskusji prawników, terapeutów, odsiewajmy głosy oparte
na czystych emocjach, piętnujmy
ignorancję, edukujmy (również rodziców, którzy często dowiadując
się o paleniu marihuany czy haszyszu przez ich dzieci, myślą że
zawalił się ich świat). To wszystkim nam się opłaci.
Imiona osób, na które powołuję się w
tekście, zostały zmienione.
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Z życia „straconego pokolenia
R e p o r t a ż

Agata Młodawska
Krajobraz miejski Bilbao uległ
znaczącym przemianom w
ostatnich 20 latach. Pojawiły
się budynki znanych architektów i kajaki na rzece, z której
zniknęła znaczna część zanieczyszczeń. Wczoraj stocznia,
dziś Muzeum Guggeheima. Tylko nieliczni malkontenci oprowadzający wycieczki po dawnych hutach zwracają uwagę
na niechronione kulturowe walory zabytków przemysłowych
„Przemysł to ważna część naszej
historii. Nie mamy innych zabytków niż te, w dodatku nie chronimy naszego dziedzictwa. W
Manchesterze mają muzeum nauki i techniki w dawnej fabryce,
a my największą stocznię w Europie rozebraliśmy tak, że został z
niej tylko dźwig. I zbudowaliśmy
Guggenheima, który wygląda tak
samo, jak w muzea w Nowym
Jorku czy w Londynie. To, co było
unikatowe, zanika” - mówi do
mnie P., rocznik 1960.
Jedną z cech odróżniających Kraj
Basków od reszty Hiszpanii jest
– poza językiem, kulturą i historią – względna zamożność, która
zapewnia regionowi pozycję prymusa w statystkach. Najniższe
bezrobocie (16% w porównaniu
do 26% w Hiszpanii) najwyższa
średnia zarobków, najlepsze wyniki w matematyce (wg testów
PISA).
W drugiej połowie 2013 r. największe media w kraju systematycznie informowały o spadających z miesiąca na miesiąc
wskaźnikach bezrobocia, co mogłoby wskazywać na koniec kryzysu. Radosne wiadomości były
jednak przyjmowane ze sceptycyzmem, wynikającym z podejrzeń,
że problem rozwiązano metodą
„na Polskę”: „Spada, bo wszyscy
wyjechali za granicę. Wszyscy
moi znajomi, jak byli bezrobotni,
tak dalej są”.

z
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I rzeczywiście, kilka linijek pod
nagłówkami można było przeczytać, że wraz ze spadkiem bezrobocia spada liczba zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń
społecznych, czyli oficjalnie zatrudnionych. Odnotować należy, że styczniowy optymizm nie
przeżył nawet miesiąca: najnowsze dane (styczeń 2014) wskazują, że bezrobocie w całym kraju
znów wzrosło, a procent zatrudnionych obniżył się do poziomu
z 2002 r.
Dziennik „El Pais” odkrył, że rozwój branży turystycznej mierzony wzrostem liczby odwiedzających nie przekłada się na wzrost
zatrudnienia w Andaluzji, a „El
Mundo” zasugerował wręcz, że w
poprzednich latach kryzysu dodatnie PKB nie przekładało się na
spadek bezrobocia. Nic zatem nie
wskazywało na szybkie namnożenie nowych miejsc pracy.
„Ciężka sytuacja na rynku pracy dotknęła przede wszystkim
ludzi młodych” – to zdanie było
bez wątpienia najczęściej powtarzanym w ubiegłym roku w środkach masowego przekazu. W
marcu 2012 r. bezrobocie wśród
młodych ludzi pierwszy raz przekroczyło 50%. W styczniu 2014 r.
wynosiło już 57,7%.
Zazwyczaj komunikaty tego rodzaju nie wychodzą poza deklaracje o publikacji cyfr. Dziennik
„El Diario” poszedł jednak dalej
i przyjrzał się kontraktom zawieranym przez młodych z przedziału wiekowego 25–29 lat. Znaczną
większość (90%) kontraktów podpisanych w drugim trymestrze
roku 2013 stanowiły umowy na
czas określony.
Bezrobocie jest dla młodych ludzi całkiem realną perspektywą,
a sytuacja ekonomiczna w kraju
jest dominującym tematem rozmów: niekończące się historie o
znajomych bezskutecznie poszukujących pracy, zatrudnianych na
umowy zlecenie lub na staże za
400 euro miesięcznie.

Bezrobotni idą na
studia
Na kursie o współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju wykonujemy ćwiczenia grupowe.
Nie jesteśmy wprawdzie żadną próbą reprezentatywną (11
osób), jednak fakt, że większość
z nas (wiek 23–38 lat) nie pracuje zawodowo, jest uderzający. Na
prawo pracujące, w środku bezrobotne, na lewo studentki – zarządza prowadząca. Cztery na prawo, po trzy w środku i na lewo,
jedna zdezorientowana pyta: „Ja
studiuję, bo jestem bezrobotna, to
gdzie mam stanąć?”.
Ze statystyk opublikowanych
przez „El Diario” wynika, że w
grupie wiekowej 25–29 podobną
strategię wybrało 42,5% nieaktywnych zawodowo. Przyszłość
po uzyskaniu dyplomu jest jednak raczej niepewna, bezrobocie
najszybciej rośnie w grupie osób
z najwyższym poziomem wykształcenia.

R i M, uchodźcy polityczni z Iranu, winę za ten rzeczy przypisują niewłaściwej organizacji studiów. „A wiesz, że tutaj nie da
się wylecieć ze studiów? U nas
w Iranie, to jakbyś nie zdała trzy
razy, to wyrzuciliby Cię z uczelni. A oni tutaj po dziesięć lat studiują”.
„No i u nas wszyscy studiują inżynierię, a nie to co wy... socjologia. Przecież każdy widzi, jakie
jest społeczeństwo, gdzie można po tym pracować”, mówi R. z
wykształcenia inżynier, z zawodu kucharz.
Inny znajomy z Iranu twierdzi
jednak, że ta strategia w Iranie
nie jest skuteczna. „Mamy jakieś 40% bezrobocia, oficjalnie
ze trzydzieści parę. Sankcje nas
wykańczają. Wielu moich znajomych mieszka z rodzicami, nawet ci, którzy się wyprowadzili
i założyli rodziny, wrócili. Teheran jest koszmarnie drogi”.
Nowe ćwiczenie, po prawej stronie stają osoby, które mieszkają z
rodzicami, po lewej mieszkające
samodzielnie. Mieszkających samodzielnie jest cztery W całym
Kraju Basków, donosi „El Diario”,
ponad 80% młodych poniżej 30.
roku życia mieszka z rodzicami.
Zaczynamy zajęcia. Prowadząca mówi o cięciach środków budżetowych na pomoc rozwojową. W 2014 r. mają one wynieść
0,17% PKB (ok. 1,8 mld euro). Od
2008 r. środki przeznaczone na
ten cel zmniejszono o 70%. Obcięcie funduszy o 75% odbije się też
na działalności organizacji latynoamerykańskich, głównych odbiorców w hiszpańskiej pomocy,
w tym oddolnych inicjatyw działających na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi.

Przyszłość w 3D
Mijamy dźwig Carola, schodzimy z mostu Euskalduna, jedziemy wzdłuż rzeki Nervion, w
stronę dzielnicy Zorozaurre. Po
dwóch kilometrach docieramy
do dawnej fabryki ciastek. Tu
co tydzień odbywają się otwarte
warsztaty dla zainteresowanych
techniką, prowadzone przez gru-

pę entuzjastów ekonomii opartej
na współpracy.
Motywem przewodnim jest drukarka 3D, która zdaniem prowadzącego ma zrewolucjonizować
system produkcji, tak jak rozwój internetu zrewolucjonizował
dziennikarstwo – umożliwi samodzielne produkowanie komponentów do maszyn.
Nie wiadomo jednak, jak długo
była fabryka ciastek będzie mogła
gościć tego rodzaju inicjatywy.
Plany rewitalizacji Zorozzaure
przewidują przebudowę dzielnicy na biurowce według projektu
Zahy Hadid. Niektórzy nazywają ten pomysł „budową drugiego
Mahattanu”. Inni złośliwie mówią o naprawianiu konsekwencji
jednej bańki na rynku nieruchomości za pomocą kolejnej.
Projekty alternatywne pojawiają
się nie tylko w obszarach poprzemysłowych. Na wsi próbują połączyć siły producenci ekologiczni.
„Wcześniej cierpieliśmy wszyscy
na tę samą chorobę – opóźnienia
płatności. Nasz dostawca, który jest jedynym z głównych dostawców mleka w regionie, ciągle
nie płacił za towar. Założyliśmy
w końcu spółdzielnię. Próbujemy informować konsumentów o
tym, jaki procent zysków trafia
do producentów, ale nie możemy umieszczać tego na etykietkach, bo to jest nielegalne. Widzimy pierwsze zmiany, w mojej
miejscowości małe sklepy zwiększyły zatrudnienie” – przekonywał przedstawiciel kooperatywy
Esnetik na spotkaniu zorganizowanym przez Kolegium Baskijskich Ekonomistów.
„Ekonomia oparta na współpracy ma wiele zalet, ale też i
wady, m.in. nie generuje zatrudnienia” – mówi zaproszona eskpertka. Pytanie, czy tradycyjna
ekonomia wciąż jest je w stanie
wygenerować, jakoś nie pada.
Marzymy o powrocie do czterdziestogodzinnych, stabilnych
tygodni pracy, powtarzając jak
mantrę: „ten kryzys musi się kiedyś skończyć”.
A jak nie musi? Tego przecież nie
wiemy na pewno.
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Społeczeństwo gotowe na starość
Rafał
Bakalarczyk

Czy jesteśmy przygotowani na
starzenie sie społeczeństwa?
Opublikowany przez ONZ raport „Global AGE Watch” wskazuje, że niespecjalnie. Pod
względem jakości życia seniorów Polska plasuje się w
ogonie państw europejskich.
Ograniczony dostęp do opieki
geriatrycznej, słaby stan zdrowia, niski poziom aktywności
społecznej i zawodowej – to
tylko wybrane Problemy. Dane
mówiące o tym, że ogromna
część osób w wieku 50+ nie widzi sensu swojego życia, to już
sygnał alarmowy.
Przygotowanie na starzenie się
społeczeństwa powinno przebiegać na wielu obszarach i poziomach. Nie sposób ogarnąć wyzwań z tym związanych – warto
jednak zacząć od pokazania pewnych sposobów myślenia, które
pozwolą nam uniknąć błędów i
pułapek w projektowaniu polityki społecznej. Niezależnie, czy
myślimy o rzeczach tak małych
jak wielkość czcionki na rozkładzie autobusów, czy o kwestiach
tak rozległych i złożonych jak
sprawiedliwość i stabilność systemu emerytalnego czy dostęp
do opieki zdrowotnej i długoterminowej nad sędziwymi osobami
niesamodzielnymi.

Różnorodne potrzeby
Punktem wyjścia powinno być
uznanie różnorodności osób starszych. Różnorodności potrzeb,
preferencji, ale i sytuacji poszczególnych seniorów. Inne są potrzeby samotnego, schorowanego seniora otrzymującego minimalną
emeryturę, a inne seniora o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, cieszącego się jeszcze
niezłym zdrowiem, kontaktami
rodzinnymi i społecznymi, niekiedy nadal – przynajmniej w niepełnym wymiarze – pracującego.
To tylko skrajne przypadki, w rzeczywistości mamy do czynienia z
całym spektrum sytuacji. Osoby
starsze mogą cieszyć się pomyślnością w jednym obszarze, np.
mieć udane relacje rodzinne, ale
już w innym, np. zdrowotnym,
mierzyć się z poważnymi ograniczeniami.
Wydłużanie się ludzkiego życia
sprawia, że mówiąc o osobach
starszych mamy do czynienia z
grupą, którą dzieli nieraz 30 lat.
Różnice nie dotyczą wyłącznie
psychofizycznych możliwości, ale
i przeszłych, „pokoleniowych”
doświadczeń, które bardzo wpływają na obecne położenie, na stosunek do różnych zjawisk zachodzących we współczesnej
rzeczywistości.
Może to i truizm, ale jego przypomnienie jest konieczne, gdy zabieramy się za tworzenie programów skierowanych do seniorów.
Wiele z nich – często w sposób
niezamierzony – nie jest dostosowanych do oczekiwań i możliwości poszczególnych grup se-

niorów. Zapewne na poziomie
pojedyńczych projektów trudno
stworzyć ofertę „dla wszystkich”,
natomiast gdy myślimy o polityce
państwa czy samorządu, powinniśmy dążyć do tego, by była ona
uniwersalna, włączająca wszystkich. Szczególna uwaga powinna być nakierowana na tych, którzy są najsłabsi, gdyż oni nie mają
możliwości zaspokojenia swych
potrzeb samodzielnie.
Przykładem są osoby głęboko niesamodzielne i ich opiekunowie.
Jest to bardzo duża grupa, która
z uwagi na różne bariery staje się
niemal zupełnie nieobecna w lokalnej przestrzeni publicznej, wobec czego jej potrzeby są nieraz
nierozpoznane. Chodzi zarówno
potrzeby pojedyńczych osób, jak
i całej grupy.
Wydaje się, że polityka społeczna
powinna sama wychodzić do tych
ludzi, dbać o to, by w razie potrzeby skierowane zostało do nich
wsparcie. Również opiekunowie
osób niesamodzielnych (którzy
sami najcześniej są w wieku okołoemerytalnym) przez lata byli
niezauważani przez instytucje
państwowe, co doprowadziło ich
do głębokiego wykluczenia społecznego i zdrowotnego. Przyparci do muru sami zaczęli walczyć
o swoje prawa, choć dramatyczna
sytuacja dużej części z nich nadal
pozostaje nieuregulowana.

Integracja i solidarność
Drugim ważnym założeniem polityki, która włączałaby seniorów,
jest jej integracyjny charakter.
Usługi powinny być tworzone
tak, by w miarę możliwości były

dostępne do przedstawicieli różnych grup. Dotyczy to całej infrstruktury społecznej, transportowej, kulturalnej czy zdrowotnej.
Również działania bezpośrednio
skierowane do seniorów powinny dać im możliwość integracji
z szerszym otoczeniem, w tym
z przedstawicielami młodszych
pokoleń. Idąc tym tropem, obok
klubów seniora powinno się inwestować w centra kulturalne i
społeczne, gdzie stykają się różni
ludzie. Obok uniwersytetów trzeciego wieku należy tworzyć formy edukcji pozaformalnej, której
uczestnikami byliby ludzie w innym wieku.
Programy adresowane tylko i wyłącznie do seniorów, choć zaspokajają wybrane potrzeby części z
nich, nie zapewniają im możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Tymczasem osoby
starsze mają swój potencjał, którym są w stanie podzielić się z
resztą społeczności lub z jej wybranymi grupami. Adresatami
nowoczesnej polityki na rzecz starości i starzenia się społeczeństwa
(a nie wyłącznie osób starszych)
są w mniejszym lub większym
stopniu przedstawiciele wszystkich grup wiekowych.
Warto przy tym odróżnić integrację międzypokoleniową od
solidarności
międzypokoleniowej. Jedno i drugie jest potrzebne,
choć nie są to kategorie tożsame.
Mówiąc o solidarności, trzeba pamiętać o jej systemowym wymiarze, o gotowości wzajemnego ponoszenia ciężarów za opiekę nad
słabszymi. Pytania o solidarność
należy zadawać m.in. w kontekście sporu o system emerytalny,

służbę zdrowia czy system opieki długoterminowej. W każdym z
tych obszarów brakuje solidarności międzypokoleniowej i trzeba
to zakwestionować.
W systemie emerytalnym odeszło
się od modelu repartycyjnego w
którym ze składek obecnie pracujących finansuje się świadczenia
dla obecnych emerytów. W opiece zdrowotnej geriatria jest niedoszacowana, co prowadzi do jej
marginalizacji, a w konsekwencji
– odsunięcia na margines samych
osób starszych. System opieki
wciąż w ogromnej mierze opiera
się na instytucji rodziny, która nie
otrzymuje w tym zakresie odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji.

Nic bez nas
Kluczowym zagadnieniem w polityce starzejącego się społeczeństwa jest zapewnienie osobom
starszym udziału w procesach decyzyjnych. Zarówno jeśli chodzi
o sprawy bezpośrednio dotyczące seniorów, jak i ogólne sprawy
wspólnoty lokalnej i narodowej.
Należy dążyć do tego, by osoby
starsze miały wpływ na charakter sprawowanej nad nimi opieki, ale też ich głos był słyszalny
np. w polityce zagospodarowania
przestrzeni miejskiej czy w polityce transportowej. Wiele uciążliwości, na jakie zwracają uwagę
seniorzy, może okazać się ważne
dla innych grup.
Przykładowo osoby starsze są
uwrażliwione na takie istotne
drobiazgi jak rozmieszczenie toalet czy ławek w przestrzeni miejskiej, długość zielonego światła

na pasach dla pieszych, niewyraźny kolor przycisków w windzie w metrze czy brak wind w
budynkach. Wskazując na te poblemy, wyrażają potrzeby nie tylko swoje, ale np. matek z dziećmi
czy osób niepełnosprawnych w
młodym wieku.
Aktywność seniorów służy więc
nam wszystkim. Ważne jest by
tworzyć i rozwijać ku temu prawne narzędzia, takie jak rady seniorów czy pełnomocnicy ds. senioralnych na poziomie miast. Jednak
aby uczestnictwo seniorów było
skuteczne, nie może sprowadzać
się do działań formalnych organów. Powinno realizować się poprzez sieć mniej i bardziej sformalizowanych inicjatyw, dzięki
którym osoby starcze będą mogły
zaznaczyć swą obecność i głos.
Omówione tu wyzwania mają
charakter ogólny, ale trudno –
zwłaszcza w krótkim tekście –
rozpisać katalog konkretnych
działań. Katalog ów zresztą z natury rzeczy musiałby być niedomknięty. Nie da się ująć w jednej
ramie wszystkich potrzeb zróżnicowanej grupy osób starszych.
Uwaga więc powinna sią koncentrować po pierwsze, na rozpoznawaniu barier, które poszczególnym z nich uniemożliwiają
samodzielne wskazanie tych potrzeb. Po drugie, na budowaniu
zrębów integracji lokalnej i solidarności systemowej, dzięki czemu łatwiej będzie nam dostrzec
potrzeby i wykorzystać możliwości osób starszych. Po trzecie, na
tworzenie formuły parctypacji,
tak aby osoby starsze by mogły
same współdecydować o sprawach ważnych dla nich i dla społeczeństwa.
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Godne starzenie się – europejskie przykłady

Zarówno Niemcy jak i Francja mają swoje Karty Praw
Osób Potrzebujących Długotrwałej Opieki. Prawo w
Niemczech pozwala członkom rodziny na branie 10 dni
urlopu na potrzeby opieki
nad krewnym, pilnie jej potrzebującej. Osoby zatrudnione mają możliwość półrocznej przerwy w pracy dla
zaopiekowania się bliskimi. Podczas tej przerwy nie
otrzymują wynagrodzenia,
mają za to zapewniony zasiłek opiekuńczy, ochronę
przed zwolnieniem oraz dostęp do ubezpieczeń społecznych. Prawo do czasu
na opiekę (Pflegezeitgesetz)
jest częścią kompleksowej
reformy systemu opiekuńczego, mającej zdaniem jej
twórców ułatwić godzenie ze
sobą pracy zawodowej oraz
opieki nad krewnymi.

Problem ten staje się coraz
ważniejszy również w kontekście
demograficznym,
jako że już dziś 2 miliony
osób w Niemczech wymagają opieki, a zdaniem Instytutu
Badań Ekonomicznych liczba ta wzrośnie do 3 milionów
do r. 2020. Już dziś co piąta osoba pracująca opiekuje się osobą bliską. Poza 10
dniami w sytuacji alarmowej
oraz 6 miesiącami na opiekę
dzienną, możliwa jest również praca na niepełnym etacie – propozycja ta może jednak zostać odrzucona przez
pracodawcę. Pracodawca,
który zatrudnia więcej niż 15
osób, musi dać pracownikowi wolne na czas opieki, jeśli zostało mu to odpowiednio zgłoszone. Tej prośby nie
może odrzucić – nawet w sytuacji, gdyby przedsiębiorstwo miało pilne potrzeby.

Istotnym dla odpowiedniej
jakości życia osób starszych
faktem jest to, by nawet najuboższych z nich stać było
na transport. W wielu krajach
seniorzy i seniorki mogą liczyć na spore ulgi, a czasem
wręcz na możliwość darmowego przejazdu. W Belgii,
wraz z przekroczeniem 65.
roku życia, mogą za darmo
podróżować autobusami. Po
9.00 rano płacą jedynie niewielką opłatę za podróże kolejowe. Na tydzień przed 65.

urodzinami otrzymują drogą
pocztową specjalną „przepustkę”, uprawniającą do
takich podróży. Pomysł darmowych przejazdów autobusowych został zainicjowany we Flandrii, a następnie
przyjęty w innych regionach
kraju. Pomysły te pomogła
wprowadzić do przestrzeni
publicznej zielona polityczka
i ówczesna ministra w rządzie federalnym, Isabelle Durand.

W ciągu ostatnich 25 lat
rozwijana była w Danii wyjątkowa inicjatywa „skonsolidowanego, bezpośredniego modelu usługowego”.
W niewielkiej miejscowości
Skævinge przyjęła ona formę „Centrum Zdrowotnego Bauneparken”. To jedna
z pierwszych placówek zintegrowanej,
całodobowej
opieki zdrowotnej i społecznej, w której pod jednym dachem znalazły się do tej pory
oddzielne usługi. Centrum
Zdrowotne wspólnie szkoli specjalistów zdrowotnych
oraz opiekuńczych. Niezależne grupy pomagają w dobrym funkcjonowaniu ośrodka.
Działania
rehabilitacyjne
oraz aktywizujące uwzględniają również samoopiekę.
Długofalowa opieka świadczona jest również osobom
poniżej 67. roku życia. W
Centrum znajdują się pokoje mieszkalne – możliwe jest
również udzielanie pomocy w miejscu zamieszkania
oraz korzystanie z usług re-

Niemcy wdrażają program
domów wielopokoleniowych
(Mehrgenerationenhäuser)
jako przestrzeni przyjaznych
dla ludzi w każdym wieku.
Ten federalny projekt ma na
celu przeniesienie współpracy międzypokoleniowej
z przestrzeni prywatnych do
publicznych. W r. 2010 działać już miało 450 placówek
tego typu. Jednym z przykładów może być dom w No-

habilitacyjnych. Znajdziemy
tu również placówkę opieki dziennej. Dla osób w różnych fazach demencji są
dwie oranżerie, poświęca
im się też specjalną uwagę.
Osoby starsze mogą tu również otrzymać wsparcie materialne w dostosowywaniu
swoich mieszkań do zmienionych potrzeb. Centrum
czerpie fundusze na swoje
działania z dochodów z działalności oraz podatków. Jest
również efektywne kosztowo – pomimo wzrostu liczby
osób starszych jego koszty
operacyjne spadają dzięki
skupieniu się na działaniach
profilaktycznych w ramach
zintegrowanego
systemu
opieki. Na pokoje mieszkalne
nie trzeba czekać – skupienie się na prewencji sprawiło, że liczba dni spędzanych
w szpitalu zmalała, a tym samym zwiększyła się liczba
dostępnych „od ręki” pokoi.
Wydatki samorządu na tego
typu usługi są tu niższe niż
w innych duńskich samorządach

rymberdze – to miejsce spotkań ludzi w różnym wieku,
zaprojektowane jako otwarta przestrzeń, w której osoby
młode i stare oferują sobie
nawzajem pomoc. Tworzy
się w ten sposób sieć znajomości, ułatwiająca dostęp
do zróżnicowanych usług
lokalnej społeczności oraz
zbliżenie się do siebie osób
w różnym wieku.

Przykłady dobrych praktyk pochodzą z wydanej przez Zieloną Fundację Europejską publikacji „Another Ageing for Europe!”. Publikacja dostępna jest do darmowego pobrania ze strony Fundacji – www.gef.eu.
Wybór i tłumaczenie: Bartłomiej Kozek.
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Zielone seniorki, zieloni seniorzy
P R OGR AM SZ WE DZK I CH ZI ELO N YC H
Poniższy artykuł to program
wyborczy szwedzkiej Partii Zielonych (Miljöpartiet de Gröna)
skierowany do seniorek i seniorów. Przeł. Bartłomiej Kozek. Materiał archiwalny bloga
Zielona Warszawa – www.zielonawarszawa.blogspot.com
Powinniśmy korzystać z doświadczenia, wiedzy oraz zdolności osób starszych. Seniorki i seniorzy powinni mieć możliwość
udziału w życiu społecznym oraz
pozostawania aktywnymi. Starsi
powinni być postrzegani jako źródło doświadczenia i wiedzy oraz
wsparcie dla młodszych pokoleń,
nie zaś jako niepotrzebny balast i
obciążenie dla społeczeństwa.
Nie chcemy konfliktu międzypokoleniowego. W naszej ocenie jest
możliwy przekaz, który trafia zarówno do starszych, jak i młodszych generacji.
Każdy powinien mieć możliwość
starzenia się z godnością oraz w
bezpiecznym otoczeniu. Dostęp
do opieki powinien musi zostać
zapewniony każdemu obywatelowi i obywatelce. Również w
ostatnich latach życia, gdy siły
życiowe są mniejsze, jakość życia
może być wysoka.
Chcemy, by to parlament decydował o jakości poziomu opieki dla
osób starszych. Wolność wyboru
oraz autonomia jednostki powinny być podstawą przy określaniu
tego poziomu

Dojrzalsi politycy
To ważne, by w demokratycznym
społeczeństwie skład organów
decyzyjnych odzwierciedlał spo-

łeczną rzeczywistość. W dzisiejszych czasach starsi są niedostatecznie reprezentowani. Chcemy,
żeby jeden na pięciu wybieranych
w wyborach polityków był powyżej 65. roku życia.

i parki mają ogromne znaczenie
w poprawianiu stanu zdrowia i
mają duże znaczenie dla zdrowia
publicznego. Chcemy zachować
oraz zwiększać obszary zielone,
parki, ogrody i skwery.

Emerytury

Ochrona zdrowia a
aktywność fizyczna

Niektórzy emeryci z powodów
zdrowotnych przestali pracować
przed ukończeniem 65. roku życia.
Inni chcą pracować dużo dłużej.
Wybór okresu przejścia na emeryturę jest ważny, musi jednak istnieć
inna od pracy zawodowej możliwość wykorzystania doświadczenia seniorów. Emerytki i emeryci
powinni być opodatkowani w taki
sam sposób jak inne grupy.

Lepsze możliwości
podróżowania
Transport publiczny powinien
działać lepiej. Nadal istnieją
utrudnienia w dostępie dla osób z
niepełnosprawnością. Wszystkich
powinno być stać na podróżowanie. Proponujemy zniżki i udogodnienia w transporcie miejskim
i narodowym dla emerytów. Każdy powinien mieć możliwość odwiedzenia swoich krewnych oraz
przyjaciół.

Obszary zielone
poprawiają jakość
życia
Tereny zielone w pobliżu miejsca
zamieszkania zachęcają do aktywności fizycznej i przebywania
na świeżym powietrzu. Dostęp
do zieleni polepsza jakość życia młodych i starszych. Ogrody

Istnieje związek między aktywnością fizyczną a długością życia. Wzmacnia siły życiowe, prowadzi do dobrostanu organizmu
oraz zwiększa mobilność, umożliwiając samodzielne życie. Musimy promować aktywność fizyczną seniorek i seniorów.

Zdolność do
podejmowania decyzji
o przyszłym życiu
Potrzeby i aspiracje osób starszych są oczywiście zróżnicowane. Potrzeba budowy i rozwoju
różnych form domów opieki – od
takich, gdzie zapewniana jest stała opieka, do form, gdzie seniorzy
mogą być bardziej samodzielni.
Większość osób starszych chce
mieszkać w swoich domach tak
długo, jak się da. Z pomocą różnych form opieki domowej jest
to często możliwe. Wielu osobom
doskwiera jednak samotność,
poczucie izolacji, brak poczucia
bezpieczeństwa. Opieka pielęgniarska i pomoc w codziennych
sprawach powinny być udzielane
z szacunkiem dla prywatności i
godności osób starszych.
Istotne jest prawo do odpowiedniego, bezpiecznego mieszkania,
bliskiego kontaktu z personelem

i lokalną społecznością. Seniorki
i seniorzy powinni mieć możliwość zamieszkania w miejscu, w
którym sobie tego życzą.

Dobre jedzenie
w dobrym towarzystwie
Każdy powinien mieć prawo do
dobrego i pożywnego jedzenia. Jest
to ważna część życia, przyczyniająca się do poprawy stanu zdrowia.
Lokalnie przygotowywane i ekologiczne posiłki powinny być prawem wszystkich osób starszych.
Posiłek powinien być spożywany
w towarzystwie innych.

Zbyt dużo lekarstw
Zaawansowany wiek zwiększa
potrzebę zażywania lekarstw.
Leki powinny być zawsze zapisywane na podstawie zaawansowania choroby, a nie w oparciu o
wiek pacjentki/pacjenta. Chcemy
działać na rzecz zmniejszenia ilości zażywanych lekarstw, które są
czasami niepotrzebne, a prowadzą do niepożądanych skutków.

Przyszłość systemu
ochrony zdrowia
System ochrony zdrowia powinien podlegać demokratycznej
kontroli. Chcemy wspierać spółdzielnie i organizacje non profit,
które chciałyby prowadzić zakłady opieki zdrowotnej. Ważne jest
skupienie się na zapobieganiu powstawaniu chorób. Potrzebna jest
lepsza współpraca między systemem opieki zdrowotnej a instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad osobami starszymi.

Sytuacja personelu
opieki
Statuts personelu opiekuńczego
musi zostać polepszony. Lepsze
pensje i warunki pracy są tu podstawą. Praca z seniorkami i seniorami powinna być bardziej atrakcyjna.

NASZE POSTULATY
 Co najmniej 20% miejsc
na listach wyborczych dla
osób powyżej 65. roku życia;
 Większa ilość zajęć dla seniorek i seniorów;
 Zachowania terenów zielonych dla rekreacji i kontaktu ze zwierzętami;
 Emeryci powinni płacić takie
same podatki jak inni obywatele;
 Więcej miejsc spotkań dla
seniorek i seniorów;
 Zapewnienie dostępu do
ekologicznego, przygotowywanego lokalnie pożywienia;
 Udogodnienia dla osób
starszych w transporcie
publicznym;
 Narodowa karta podróżna
(rabaty i zwolnienia z opłat)
dla seniorek i seniorów;
 Tworzenie warunków ułatwiających spotkania międzypokoleniowe;
 Lepszy system opieki dla
osób z demencją.

ZACZYNamy zmieniać świat
Violetta
Morawska

Fundację Zaczyn stworzyła grupa aktywistów i społeczników, którzy w swojej dotychczasowej działalności często
spotykali się z osobami, które chciały
spożytkować swoją chęć do działania –
nie wiedziały tylko jak i z kim. Widząc tę
potrzebę, a jednocześnie mając świadomość, że w sposób zorganizowany jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, powołaliśmy fundację.
W chwili obecnej ok. 20% mieszkańców
Warszawy ma więcej niż 60 lat. Liczba ta
będzie stale rosła. Najczęściej są to ludzie
aktywni, którzy po przejściu na emeryturę
szukają przestrzeni na swoje działania. Posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, które
mogą i chcą przekazać młodszemu pokoleniu. Są to ludzie, którym poświęca się zbyt
mało czasu. Po zakończeniu kariery zawodowej chcą, na miarę swoich sił, coś jeszcze
zobaczyć, nauczyć się czegoś nowego (na
przykład obsługi komputera czy poruszania się po internecie).
Działania Fundacji Zaczyn skierowaliśmy
właśnie do nich. Przy współudziale Strefy

Zieleni, latem roku 2013 przeprowadziliśmy cykl debat, podczas których szukaliśmy odpowiedzi na ważne pytania. Czego
oczekują seniorzy? Jakiej chcą Warszawy?
Dlaczego i po co się angażują? Czy w ogóle się angażują w sprawy społeczne? Co
chcieliby zmienić w swoim otoczeniu? Czy
żyją ekologicznie i co przez to rozumieją?
Podczas tych debat spotykaliśmy się nie z
narzekaniem, a raczej z sygnalizowaniem
tematów ważnych tak dla seniorów, jak i dla
wszystkich mieszkańców miasta. Uczestnicy programu to mieszkańcy różnych dzielnic Warszawy, ludzie o różnym wykształceniu i statusie materialnym. Dzielą się z nami
swoimi uwagami, biorą aktywny udział w
spotkaniach i warsztatach.
Wynikiem tych dyskusji jest projekt Zdaniem Seniora, który animuję wraz z artystką, aktywistą i seniorką, Elżbietą Hołoweńko. Odbywa się on równolegle w dwóch
dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Pólnoc.
W jego obrębie organizujemy debaty, których gośćmi byli działacze społeczni, politycy, naukowcy, dziennikarze, aktywiści,
m.in. Joanna Erbel, Mirosława Pawłowskiego, radni Ireneusza Tondera i Grzegorz
Walkiewicz.
Hanna Samson przeprowadziła warsztat
na temat przełamywania stereotypów dotyczących starości. Marek Sołtys, znany
jako „Szalony Wózkowicz”, opowiadał, jak

powstawał jego mini serial internetowy i
jakie przyniósł efekty dla poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami.
Dużym wydarzeniem była zorganizowana
wspólnie z Urzędem Miasta i prowadzona
przez szefa naszej fundacji, Przemysława
Wiśniewskiego, debata „Warszawa przyjazna seniorom”. Wzięło w niej udział
około 150 osób, wśród których znaczną
część stanowiły seniorki i seniorzy. Temat mocno poruszył zgromadzonych, w
następstwie czego w najbliższym czasie,
wspólnie z Urzędem Miasta, organizujemy konsultacje społeczne dotyczące metody powołania do życia stołecznej Rady
Seniorów. Kazda z osób, która się pojawi
na spotkaniu, będzie mogła wyrazić swoją
opinie w tym temacie.
Od lutego prowadzimy warsztaty dziennikarskie oraz zajęcia z zakresu fotografii i
realizacji materiałów filmowych. Osoby w
nich uczestniczące uczą się pisać i redagować teksty. Pierwsze efekty w postaci artykułów, listów otwartych i relacji, pojawiły się już na stronie fundacji – zaczyn.org.
Więcej materiałów pojawi się już wkrótce
na stronie ZdaniemSeniora.pl. Naszym
celem jest prowadzenie własnego portalu
senioralnego i wydanie gazety. Znajdą się
tam informacje poruszające sprawy ważne
zarówno dla seniorek i seniorów, jak i dla
wszystkich mieszkańców Warszawy.

Kolejnym krokiem będzie produkcja własnego serialu internetowego. Ma on pokazywać problemy, często niezauważane przez
urzędników miejskich, ale też pokazywanie
postaci i inicjatyw wartych nagłośnienia.
Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania
i warsztaty poświecone Budżetowi Partcypacyjnemu. Korzystając z warsztatów i indywidualnych konsultacji, jakie prowadzimy w
tej sprawie, z zapałem składają wnioski do
Komisji Budżetu Partcypacyjnego.
To tylko jeden z przykładów działalności
obywatelskiej uczestników programu Zdaniem Seniora. Jesteśmy szczególnie dumny
z uczestnika letniej edycji programu, który
zgłosił swój akces do Komisji do spraw budżetu rady swojej dzielnicy, po czym został
jej wiceprzewodniczącym.
To dopiero początek włączania seniorów do działań obywatelskich. Uczestnicy
programu mają wiele energii, przejawiają
ogromną inicjatywę, naszym zadaniem jest
tylko pokazać im narzędzia, umożliwiające
skuteczne działanie. Mamy przy tym sporo frajdy.
Czym jest więc Zaczyn? Projektem, który
prowadzi do większej aktywności seniorek
i seniorów – grupy ludzi z dużym zapałem
oraz energią, skierowaną na zamiany na
lepsze w otaczającej nas rzeczywistości.
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Stacja
Wolimierz
Krótka opowieść o kulturze, która zmienia

czas w przestrzeń, a indywidua we wspólnotę
Szymon Surmacz

Eko-utopia
Kiedy na początku lat 90. do maleńkiej wsi Wolimierz na Pogórzu
Izerskim, przyjechali nowi osadnicy, dla mieszkańców wsi było
to wydarzenie porównywalne z
lądowaniem UFO.
Zderzenie kulturowe, między
„zulusami” (jak do dziś nazywają
przybyszów niektórzy „tubylcy”)
a mieszkańcami wsi, mimo otwartości przybyszów wydawało się
przez lata barierą nie do przebicia. „Nowi”, którzy z opuszczonego budynku stacji kolejowej
zrobili siedzibę Teatru Klinika
Lalek, byli zbyt kolorowi, zbyt
głośni, zbyt widoczni, zbyt inni,
żeby nie wywoływać niechęci lub
często źle maskowanej wrogości. Jednak z czasem eko-artyści
stali się stałym „elementem krajobrazu”. Od niechęci, przez ciekawość, bierną obserwację i stopniowe współuczestniczenie, krok
po kroku pękały kolejne mity, bariery i nieufność.
„Trudno jest w kilku zdaniach
scharakteryzować specyfikę tego
miejsca, ludzi i idei, ponieważ
przedsięwzięcie to jest w nieustającym ruchu, poszukując wciąż
nowych form aktywności. Można
jednak powiedzieć, że nadrzędna
idea polega na uczynieniu z kultury sprawy wspólnej, wiążącej ludzi, prospołecznej i niejako – «naturalnej»” – pisała w 2011 r. Olga
Tokarczuk w liście rekomendacyjnym do ministra Zdrojewskiego.
Na więzach kulturowych, otwartości i życzliwości ufundowany
jest wyjątkowy kapitał społeczny
ludzi związanych ze Stacją, który
promieniuje i przenika nie tylko
do Wolimierza, ale również okolicznych wsi. Po 20 latach trudno mówić o pełnej integracji, ale
stopień współdziałania rośnie z
każdym rokiem. To już nie tylko
wspólne biesiadowanie i działania kulturalne, ale też coraz więcej inicjatyw o charakterze edukacyjnym i ekonomicznym.
– Bez Was już dawno byśmy przymierali głodem – mówi szczerze pani sklepowa, której najłatwiej jest ocenić zwiększony

ruch w wiejskim sklepie w okresie letniego festiwalu lub innych
większych zjazdów. W ostatnich
latach, praktycznie nie było imprezy, na której nie pojawiliby
się „normalni” mieszkańcy okolicznych wsi. Paroletnią tradycję
mają wspólne występy ludowego
zespołu Łużyczanki z młodzieżowymi kapelami podczas letnich festiwali. Zwyczajna stała się
obecność pań ze wsi, które karmią
uczestników imprez własnoręcznie robionymi pierogami, chlebem czy zupą.
Ożywiamy ginące zawody, pomagamy sprzedawać rękodzieło,
organizujemy warsztaty, zachęcamy do budowania prostych maszyn wykorzystujących energię
odnawialną jak kolektory słoneczne z puszek po piwie czy żarna do
mielenia zboża podpięte do stacjonarnego roweru. Eko-utopia zainicjowana przez ludzi mocno wierzących, że świat może być lepszy,
zaczyna wchodzić w nową fazę.

Kooperatywa
Kooperatywa Izerska jest niesformalizowaną grupą ludzi chcących
razem zmieniać swoją małą ojczyznę i przy okazji pracować w celu
poprawiania swojego bytu materialnego. W idei nawiązuje do
przedwojennych wzorców spółdzielczych. Rozciąga się od Wolimierza po Jelenią Górę, wprowadzając na Pogórze Izerskie nową
jakość w myśleniu o aktywności
społeczno-gospodarczej.
Pierwsze zebranie kooperatystów
odbyło się oczywiście na Stacji. Bo
to tam, podczas imprez kulturalnych dochodziło do spotkań, wymiany idei, burz mózgów i wzajemnego inspirowania się.
A ludzi i pomysłów jest coraz
więcej. Zwabieni magią miejsca co roku pojawiają się kolejni
osadnicy. Każdy z nich ma jakiś
pomysł na życie. Otwierają agroturystyki, zakładają warsztaty
rzemieślnicze. W samym Wolimierzu, liczącym niewiele ponad
300 mieszkańców jest obecnie 11
agroturystyk. Razem prawie 200
miejsc noclegowych. Doliczmy
do tego mieszkających w promieniu 20 kilometrów ekorolników,
rzemieślników, artystów, specjalistów od wszystkich masaży
świata, medytacji i medycyny naturalnej. Potencjał, który aż prosi
się o zjednoczenie i współdzia-

łanie – również w celach ekonomicznych.
W 2013 r. do Wolimierza zawitała gospodarka społeczna. Właściwie to była tu „od zawsze”, ale
dopiero teraz ktoś to nazwał, opisał i podjął próbę uporządkowania. Założone przy Stacji, Laboratorium Aktywności Społecznej
(filia łódzkiego Stowarzyszenia
„Obywatele Obywatelom”) zainicjowało projekt „Kooperatywa Izerska. Szkoła Gospodarki
Lokalnej”. Przez pół roku wspierani dotacją z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, szkoliliśmy z
podstaw przedsiębiorczości społecznej, budowania zespołu, ekonomizacji NGO, zakładania spółdzielni socjalnych, współpracy z
samorządem.
Najwięcej skorzystał Wolimierz.
Zmotywowani i przeszkoleni
mieszkańcy zdecydowali się na
sformalizowaną kooperację. Zawiązało się wiejskie stowarzyszenie, które ma być „operatorem”
na lokalnych zasobach. Wspólną
ofertę noclegową wsi można już
zobaczyć na stronie sztuka-wypoczynku.pl – to pierwsza marka kooperatywnego „biznesu społecznego”. Traf chciał, że to wszystko
zbiegło się z konkursem w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Wolimierz
dostał w nim nagrodę specjalną
„za zachowania krajobrazu kulturowego, ładu przestrzennego i
aktywność społeczną”. To już zasługa „zwykłych” mieszkańców.

Kultura łączy pokolenia
Zwieńczeniem zeszłorocznych,
kooperatywnych spotkań była
impreza andrzejkowa. Siła młodych osadników i ich dzieci połączyła się z wiedzą i talentami
starszych mieszkańców okolicy.
Kiermasz żywności i ozdób choinkowych, pokazy ginących zawodów – tkania na krośnie, przędzenia na kołowrotku, pieczenia
chleba, a nawet robienia mioteł
z witek brzozowych, fascynowały nie tylko kilkuletnie dzieci, ale
też ich rodziców. Występy lokalnych artystów ludowych i Grupy Warsztatowej Laboratorium
Strażników Tradycji przypomniały wszystkim o kresowych korzeniach znacznej większości uczestników spotkania. Zgromadzeni
na sali seniorzy ze wzruszeniem
słuchali jak młodzież ożywia zapomniany folklor.

To już więcej niż „kooperatywa”.
Nawiązując do terminologii zapomnianych mistrzów, nasza inicjatywa coraz bardziej przypomina to, co Edward Abramowski
nazywał „związkiem przyjaźni”.
SPOTKANIA z innymi ludźmi są
czymś, co rozwija nas najbardziej.
Bo to, jak daleko zajdziemy, liczy
się znacznie mniej, niż ci, których
spotykamy na naszej drodze i to,
czego się od nich nauczymy.
„Pracując na głębokiej dolnośląskiej prowincji, w środowisku
wyjątkowo trudnym, pozbawionym ciągłości kulturowej i słabo
zintegrowanym, nie tylko udało
się zaznaczyć Wolimierz na mapie Europy, ale także zatrzeć potocznie rozumiane granice między artystą i tzw. zwyczajnym
człowiekiem, między centrum a
prowincją, miedzy sztuką wysoką a taką, która niosąc radość i poczucie wspólnoty, jest potrzebna
na co dzień”. Te słowa Olgi Tokarczuk z cytowanego już listu z 2011
r. dziś są jeszcze bardziej aktualne. A mamy nadzieję, że dopiero
się rozkręcamy, Stacja Wolimierz
po 20 latach wchodzi w wiek
dojrzały, ale nadal przepełniony
młodzieńczym entuzjazmem.

Instytut zamiany czasu
w przestrzeń
Czas izerski płynie specyficznym,
niemierzalnym tempem, a jednak
wszystko tu świetnie funkcjonuje. Bez zegarków, dedlajnów, tabel i napiętych harmonogramów.
Jeśli mamy czas, który możemy
swobodnie zagospodarować, to
mądre wykorzystanie tego bezcennego zasobu zwiększa nam
życiową przestrzeń. Poszerza horyzonty, pozwala patrzeć daleko
w przyszłość, otrząsnąć się z cywilizacyjnego szumu i natłoku
bezużytecznych informacji.
Wolimierz i okolice to miejsce dla
wszystkich, którzy żyją aktywnie,
ale choć na chwilę chcą uciec od
zgiełku i obowiązków. Dla tych,
dla których ważne jest odkrywanie i spotykanie. Dla dzieci, rodziców, osób starszych. Dla pragną-

cych odpoczynku mieszczuchów
i dla szukających nowych inspiracji mieszkańców wsi.
Nasz model gospodarki ma taką
cechę, że nie poddaje się presji
maksymalizacji zysku. Maksymalizujemy uśmiech, intensywność
relacji społecznych, etyczne podejście do każdego aspektu życia.
Don’t suffer – takie credo przyjęła
grupa młodzieży, która kontynuuje pracę swoich rodziców, osadników z lat 90. Nie chcą stąd wyjeżdżać „za chlebem”. Wierzą, że
tylko od nich samych zależy to, co
możemy osiągnąć i kim się staniemy. Wierzą, że można pracować,
nie narażając na opresję innych i
bez poddawania się bezlitosnym
kuksańcom widzialnych łokci
rynku. Równie utopijne jak kulturowe odjazdy ich rodziców? Zobaczymy za 20 lat...
Zadanie na najbliższe lata? W Wolimierzu nie ma wiejskiej świetlicy. Zamiast tego chcemy wybudować Dom Kultury Łużyckiej. Jego
funkcje uzupełnią się z działaniami Stacji, która rok po roku ewoluuje w kierunku specyficznego Uniwersytetu Ludowego. Powoli wieś
wchodzi w kolejną fazę rozwoju.
Chcemy stać się ogniskiem zapalnym, z którego wyjadą kolejne
pokolenia idealistów, którzy będą
zmieniali świat w swoich mikro-ojczyznach. Taki jest plan. Możecie trzymać kciuki albo przyjechać
do nas i pomóc w jego realizacji.
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Kultura (bez) przemocy
Marcelina
Zawisza

Co 40 sekund
kobieta w Polsce doznaje przemocy. Co trzecia z nas choć raz
w ciągu swojego życia jej doświadczyła – najczęściej dotyka tej fizycznej. Często – również seksualnej.
Dane na temat przemocy domowej są mocno niedoszacowane.
Przyznają to sami policjanci. Z
danych Rady Europy wynika, że
45% kobiet cierpi z powodu jakiegoś rodzaju przemocy, której doznała przynajmniej raz w życiu, a
1 na 5 kobiet pada jej ofiarą. Rada
Europy postanowiła ujednolicić
standardy dotyczące tej kwestii.
Do tej pory Konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy
wobec kobiet oraz przemocy domowej popisały 32 państwa, w
tym Polska. Dokument wciąż jednak czeka na ratyfikację w polskim Sejmie.

Obrońcy złych tradycji
Konwencja ma chronić kobiety
przed wszelkimi formami prze-

mocy oraz dyskryminacji. Ma
również pokazać, że przemoc
ma płeć, że istnieje związek pomiędzy dyskryminacją kobiet
a przemocą stosowaną wobec
nich. Jej zapisy definiują, czym
jest oraz mówią, jak skutecznie
jej przeciwdziałać, także na arenie międzynarodowej. Twórcy
konwencji uznali, że jeżeli chcemy walczyć z przemocą wobec
kobiet – powinniśmy walczyć
również ze stereotypami na temat płci i dyskryminacją.
To nie spodobało się środowiskom kościelnym, które protestować zaczęły już wtedy, gdy
Polska podpisanie konwencji dopiero rozważała. To, co
zaczęło się po jej podpisaniu,
przechodzi wszelkie granice.
Zdaniem jej przeciwników konwencja uderza w małżeństwo i
rodzinę i stanowi zagrożenie dla
naszej kultury.

„Jeśli dziś oburza nas program
Równościowe Przedszkole, jeśli sprzeciwiamy się ustawom
o mowie nienawiści czy korekcie płci, to musimy pamiętać,
że wszystkie te rzeczy zwarte
są w konwencji. Ta konwencja
to konstytucja gender” – mówił
wiceprezes Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia Antoni
Szymański, na konferencji „Ra-

tyfikacja konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet
– następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa” zorganizowanej przez parlamentarny
zespół na rzecz ochrony życia i
rodziny.

Nasi biskupi również nie pozostali obojętni: „Konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet, choć poświęcona istotnemu
problemowi, zbudowana jest na
ideologicznych i niezgodnych z
prawdą założeniach, że przemoc
wobec kobiet jest systemowa, a
jej źródłem są religia, tradycja i
kultura” – pisali, po raz kolejny
udowadniając, że to nie rodziny
bronią, a jedynie tradycji, która
przemoc wobec kobiet usprawiedliwia.

Co zmienia
konwencja?
Protesty przeciwników przyniosły również pozytywny skutek. Dzięki nim wielu Polaków
i wiele Polek mogło usłyszeć, że
przemoc wobec kobiet to kwestia patriarchalnej, seksistowskiej kultury, w której panuje powszechne przyzwolenie
na krzywdzenie kobiet, a temat
przemocy wobec kobiet wrócił
do debaty publicznej.

Według badań, które przeprowadziła prof. Beata Gruszczyńska z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu
Warszawskiego, co trzecia kobieta doświadczyła jakiejś formy przemocy. Statystycznie co
40 sekund krzywdzona jest kolejna. Skala problemu pokazuje,
że nie są to pojedyncze przypadki, że kobiet nie biją tylko psychopaci i socjopaci.
Konwencja wychodzi statystykom naprzeciw i mówi, że ci,
którzy stosują przemoc, są wytworem określonej kultury – tak
samo jak wszyscy. Skoro istnieje niepisana zgoda na przemoc,
istnieje też zgoda na to, aby do
niej wychowywać. To problem
całego systemu i kultury, na której ten system został zbudowany. Ale mówi również, że żadna kultura nie usprawiedliwia
przemocy.
Co tak naprawdę zmienia konwencja, przeciwko której protestują środowiska kościelne,
zarzucając jej, że jest „konstytucją gender”? Przede wszystkim
zmienia podejście do problemu
przemocy wobec kobiet. Stwarza
ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim jej formom wobec
kobiet na poziomie europejskim,
a także zapobiegania, ścigania i li-

kwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.
Nakłada na państwo takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej, działającej 24 godziny na
dobę infolinii dla jej ofiar oraz
portalu z informacjami, a także
odpowiedniej liczby schronisk
oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań
policyjnych chroniących przed
wtórną wiktymizacją; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci; prowadzenie akcji
informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn.
W Polsce w procesie dostosowywaniu naszego prawa do założeń
konwencji osiągnięto już pierwszy sukces. Od 28 stycznia 2014
r. gwałt ścigany jest z urzędu
– a nie, jak było do tej pory, na
wniosek ofiary. To duża zmiana,
szczególnie wobec kobiet ubezwłasnowolnionych.
Czy uda się w Polsce przeprowadzić merytoryczną dyskusję
na temat źródeł przemocy wobec kobiet? Wątpię. Środowiska
kościelne nie chcą o tym rozmawiać, wolą krzyczeć o „konstytucji gender” i pisać listy do
wiernych pełne kłamstw i przeinaczeń. Ale jedno jest pewne –
dzięki ratyfikacji konwencji kobiety będą miały świadomość, że
jeżeli stanie im się krzywda, łatwiej będzie im dochodzić sprawiedliwości.

Ostatnia pielęgniarka zgasi światło
Widziałam kiedyś dyżurkę pielęgniarek, na której był napis
„W pracy nie biegamy, chodzimy normalnie”. One czują się
pod presją czasu, że musiałyby
biegać, aby wszędzie zdążyć. O
pracy pielęgniarek z prof. Wiesławą Kozek rozmawia Katarzyna Murawska.
Katarzyna Murawska: Dlaczego szpitale zlecają coraz więcej
usług zewnętrznym podwykonawcom?
Wiesława Kozek: Szpitale, nawet publiczne, próbują sobie w
ten sposób radzić z sytuacją krótkiej kołdry, czyli ograniczonych
środków w stosunku do wielu
różnych potrzeb. Mamy więc do
czynienia z outsourcingiem jako
remedium. Pacjenci często spotykają się z tym zjawiskiem. Posiłki
są gdzieś tam gotowane i przywożone jako catering, zleca sie podwykonawcom transport, sprzątanie, pranie, następnie wywóz
śmieci i odpadków medycznych i
wiele innych usług, których szpital potrzebuje. Ale nie tylko usługi zwykłe są outsourcingowane,
czasem również skomplikowane
zabiegi diagnostyczne są zlecane zewnętrznym firmom. Sprzęt
do tych badań jest bardzo drogi,
np. tomograf komputerowy. Łatwiej rozpisać przetarg na usługę
tomografii komputerowej lub wynajem tomografu i mieć tę usługę
przez rok przy zaplanowanym
na to budżecie. Szpitale liczą, na
czym mogą oszczędzić, gdzie ciąć
koszta.
KM: Kontrakty wydają się być
nieskutecznym sposobem na
oszczędzanie. Co można zaproponować zamiast tego?
WK: W krajach, gdzie usługi szpitalne są na wysokim poziomie,
jest zrozumiałe, że składka zdrowotna musi być duża – to jest wybór społeczny. U nas natomiast z

jednej strony są duże oczekiwania
wobec tego, jak będziemy leczeni w szpitalach, jaka będzie dostępność usług i ile będzie trzeba
czekać na przyjęcie do szpitala.
Z drugiej strony pojawia się taka
niepokojąca retoryka, gdy mowa
jest o składce zdrowotnej. Krytykuje się ją jako „podatek”. Głosy
tego rodzaju padają zwłaszcza ze
strony sił liberalnych, często ludzi
bogatszych, zdrowszych, którzy
nie poczuwają się do solidarności społecznej z innymi. A obecnie nie mamy wcale takiej dużej
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli chodzi o wydatki na
ochronę zdrowia, też nie jesteśmy
w czołówce światowej.
KM: Pytanie, czy więcej pieniędzy na służbę zdrowia to wystarczające rozwiązanie?

WK: Zwiększenie składki nie pomoże, jeśli nie będą rozwinięte
badania monitorujące i kontrolne.
Mamy bardzo niekorzystną tradycję w podejściu do zagadnień
kontroli. Powszechnie uważamy,
że kontrole są wredne, niesprawiedliwe i z zamiarem ukarania
nas. Dobre systemy zarzadzania
mają jednoznacznie wpisane fachowe funkcje kontrolne. Tu chodzi o publiczne pieniądze i należy
się poddawać kontroli i ocenom,
w tym krytyce. Czyli rozwiązaniem jest z jednej strony zwiększenie składki, ale z drugiej również próba oceny, jak ten wydatek
jest spożytkowywany, czy z myślą o potrzebach pacjenta i o jakości usług.
KM: A co z problemem emigracji
pielęgniarek na Zachód? Jest on
coraz poważniejszy.
WK: Od 2004 r. studia wyższe pielęgniarskie skończyło tyle pielęgniarek ile pobrało zaświadczenia
z zamiarem wyjazdu na Zachód i
one znikły – 7 tysięcy! Pielęgniarka, która ma uprawnienia zawo-

dowe, a dowiaduje się, jakie są
zarobki w konkretnej placówce
leczniczej w Polsce, szybko rezygnuje z zatrudnienia w kraju. Jeśli
trochę zna angielski czy niemiecki, to pojedzie do Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Włoch
czy do Niemiec... Po prostu zawód pielęgniarki jest nieatrakcyjny dla młodych kobiet w Polsce,
bo to w większości kobiety, choć
bywają też mężczyźni pielęgniarze. Nigdzie nie jest tak, że w publicznej służbie zdrowia zarabia
się krocie, ale jest to zawód, który pozwala godnie żyć. Natomiast
w Polsce pielęgniarka, której mąż
jest bezrobotny, nawet krótko, jest

na skraju biedy. A jeżeli ma jeszcze dwoje dzieci, to musi iść do
MOPS-u po zasiłek, bo inaczej nie
przeżyje. Więc nie jest to zawód,
który pozwala godnie przeżyć.
KM: Co można z tym zrobić?
WK: Należy zacząć się wsparcie
już na etapie kształcenia – studenci pielęgniarstwa powinni dostać
dodatkowe spore stypendia albo
jakieś zobowiązania od pracodawców, że będą zatrudniani w
miejscu, które sobie wybiorą, np.
w miejscu zamieszkania. Konieczne jest też kształcenie do zawodu
w formule kierunku zamawianego i stworzenie w tym segmen-

cie systemu stypendialnego dla
młodzieży z mniej zamożnych rodzin. W żadnym kraju pielęgniarki nie wywodzą się rodzin dobrze
sytuowanych. Przede wszystkim
jednak musi być to zawód bardziej atrakcyjny. Oznacza to, że
podniesienie zarobków pielęgniarek jest konieczne, żeby młodzi
ludzie chcieli w tym zawodzie
pracować. Jeśli tego nie zrobimy,
to po prostu niedługo nie będziemy mieć dostatecznej liczby pielęgniarek. Liczenie na to, że do
Polski przyjadą pielęgniarki ze
Wschodu, jest mrzonką. Nie przyjadą do tak niekorzystnych warunków pracy i płacy.
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Jak długi powinien być tydzień pracy
Anna Coote

Kobiety są dziś poddane podwójnej presji: pracy zarobkowej i opieki. I z obu stron ta presja się zwiększa.
Propagowana przez rząd narracja
przeciwstawiająca sobie tych, co
„starają się” (strivers) i tych, co
się „obijają” (skivers) umacnia
przekaz, że praca zarobkowa
jest
jedynym
wartościowym
sposobem wnoszenia wkładu w
społeczeństwo – im dłużej i ciężej
pracujesz, tym lepiej. Tymczasem
rośnie liczba słabych i niepełnosprawnych rodziców, którymi
opiekują się głównie córki lub
synowe, które także były (i często
nadal są) głównymi opiekunkami
własnych dzieci. A jednak brakuje
wysokiej jakości, dostępnej finansowo opieki dla dzieci i dorosłych,
która pokryłaby czas spędzany w
płatnej pracy przez kobiety odpowiedzialne za opiekę.
W efekcie tej podwójnej presji
ogromna liczba kobiet tkwi w
pułapce słabo płatnego, marginalnego zatrudnienia i ma mało lub
w ogóle nie ma czasu dla siebie.
Osoby wykonujące pracę opiekuńczą często są w identycznej sytuacji. Wybór jest ponury: wykony-

wać bezcelową pracę dorywczą
tak, by zarobić dość na płacenie
komuś innemu, aby opiekował się
dziećmi i/lub schorowanym rodzicem, gdy jesteś w pracy; albo
zrezygnować w ogóle z pracy zarobkowej i żyć ze środków strony
trzeciej (męża, partnera lub
karzącego reżimu „zreformowanego” państwa opiekuńczego).
Co poszło nie tak? Kobiety walczyły długo i ciężko o prawo
do udziału w płatnym zatrudnieniu na równych warunkach z mężczyznami. Jednak
nie spotkało się to z równie silnym wkroczeniem mężczyzn w
świat bezpłatnej opieki. A zatem
warunki nigdy nie były równe.
Nierówności między kobietami i
mężczyznami pozostają głęboko
zakorzenione.
W obecnym wydaniu pisma
„Soundings” Jacob Mohun Himmelweit i ja dowodzimy, że najlepszym wyjściem z tego impasu jest przejście w kierunku
krótszego tygodnia pracy. Jeżeli
wszyscy – mężczyźni i kobiety
– spędzaliby na płatnej pracy 30
godzin tygodniowo zamiast 40
godzin lub więcej, otworzyłoby
to szereg możliwości robienia
wielu rzeczy inaczej. Argumenty
te rozwijają bardziej szczegółowo
autorzy książki „Time on our
Side: why we all need a shorter
working week” (Czas po naszej
stronie: dlaczego wszyscy po-

trzebujemy krótszego tygodnia
pracy), która ukazała się właśnie
nakładem New Economics Foundation.
W efekcie wprowadzenia 30-godzinnego tygodnia pracy praca na
część etatu stałaby się nową pracą
na cały etat. Znacząco osłabiłoby
to doświadczaną przez kobiety podwójną presję na łączenie
pracy zawodowej i opieki. Pracownicy na pół etatu nie byliby
już marginalizowani, gdy stałoby
się to standardem płatnego zatrudnienia dla mężczyzn i kobiet.
Niszcząca nierówność dochodów
i władzy między kobietami a
mężczyznami zaczęłaby zanikać. Mężczyźni mogliby rozwijać
swoje umiejętności jako rodzice i
opiekunowie. Dzieci spędzałyby
więcej czasu zarówno z ojcami,
jak i z matkami, wykształcając
w sobie mniej spolaryzowane
spojrzenia na męskie i kobiece
tożsamości.
Gdyby jedno lub obydwoje
dorosłych poświęciło nieco ze
swoich nowo uzyskanych godzin na żłobek lub ośrodek dzienny, gdzie opiekowano by się
członkami rodziny, dodając swój
czas, umiejętności i doświadczenie do poświęcanych przez
opłacanych pracowników, pomogłoby to przeobrazić jakość,
ilość i dostępność finansową instytucji opieki.
Oczywiście,

żądanie

króts-

zego tygodnia pracy wiąże się z
kwestią wysokości wynagrodzeń. Dla wielu krótsze godziny
pracy dziś oznaczałyby nędzę.
Jednak odpowiedzią na problem
niskich płac nie jest zmuszanie
ludzi do pracy w dużym wymiarze godzin, aby mogli wyżywić
rodzinę i zapewnić jej dach nad
głową. Z tym należy się zmierzyć
osobno. Wymaga to szerokiej
strategii radzenia sobie z problemem niskich płac. Nie chodzi jedynie o obronę płacy minimalnej,
lecz także o włączenie edukacji,
szkoleń i nacisków na pracodawców, aby poprawili płace i
warunki pracy.
Skuteczna strategia rozwiązania problemu niskich płac wymagałaby odpowiedzi na pytanie, czym jest rozsądna płaca dla
pracowników, którzy wykonują
30 godzin pracy tygodniowo, zamiast 40 albo 50. Potrzeba też
zmierzyć się z rzeczywistymi
przyczynami odpowiadającymi
za to, że płace są niskie. Chodzi
o sposób, w jaki nauczyliśmy się
wyceniać i dzielić czas, a także
o spektakularny i niemożliwy
do usprawiedliwienia wzrost
nierówności dochodowych w
ciągu ostatnich trzech dekad.
Pięćdziesiąt lat temu amerykańska autorka Betty Friedan
opublikowała książkę „Mistyka
kobiecości”, której przypisuje się
zapoczątkowanie „drugiej fali

feminizmu” lub ruchu wyzwolenia kobiet, który przeżywał rozkwit w późnych latach 60. i 70. Ruch
wyzwolenia kobiet demaskował
to, co Friedan nazwała „problemem bez nazwy”: coś niewidzialnego, jednak boleśnie odczuwanego. Kobiety czuły się skreślane
przez niekwestionowany podział pracy i celów, którego nie
wybrały i którego nie mogły kontrolować.
Dziś istnieje inny, jednak blisko
związany problem. Tym, co dziś
dotyka kobiety, jest nie tyle przymusowa bezczynność i „udomowienie”, co podwójna presja
płatnej pracy i opieki. Przyczyna
problemu pozostaje ta sama: niedoceniane obowiązki i zduszone możliwości, utrzymywane
w miejscu przez podział pracy i
czasu oparty na płci.
Anna Coote kieruje działem polityki społecznej w brytyjskim
think tanku New Economics
Foundation. Artykuł „It’s time
to change the way we work and
care” ukazał się na stronie New
Economics Foundation.

Przeł. Tomasz Szustek.

Potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko
Adam
Ostolski

Co by się stało, gdyby człowieka
i jego (lub jej) potrzeby umieścić
w centrum – a nie na marginesie –
teorii ekonomicznej?
Jedną z prób takiego poszerzenia
myślenia o tym, czym jest gospodarka, stanowi ekonomia feministyczna. Latem 2012 r. w Zielonym Centrum Marszałkowska 1 gościliśmy
jedną z najwybitniejszych przedstawicielek tego nurtu, prof. Nilüfer
Çağatay z Uniwersytetu Utah w Salt
Lake City. Prof. Çağatay wygłosiła
wykład „Motherhood is global”, poprzedzony pokazem filmu „Strajk
matek” (SzumTV/Think Tank Feministyczny).

Ekonomia i
macierzyństwo
Prof. Çağatay odniosła się do paradoksalnego zjawiska. Wszystkie
znane kultury wysoko wartościują
macierzyństwo, ale jeśli przyjrzymy się temu, jak matki są w tych
kulturach rzeczywiście traktowane, to okazuje się, że ich praca jest
ujmowana jako bezwartościowa w
sensie ekonomicznym.
Dominująca ideologia opiera się
więc na fundamentalnej hipokryzji. Mimo że cała gospodarka zależy od pracy osób zajmujących
się opieką, czyli matek i ojców, a
także od matki Ziemi, uwzględnianie tego faktu w analizie ekonomicznej i polityce gospodarczej
jest rzadkością. Ekonomia feministyczna stara się temu zaradzić,
stawiając człowieka i jego potrzeby w centrum analizy.

Odnosząc się do filmu „Strajk matek”, który dokumentuje protest
wałbrzyskich kobiet przeciw antyspołecznej polityce mieszkaniowej władz miasta, prof. Çağatay
wskazała na globalny kontekst
pokazanych na filmie problemów.
W wyniku dezindustrializacji miasta przemysłowe na całym świecie zamieniają się w
nienadające się do życia „miasta duchów”. Zamykanie kopalń
uzasadnia się zwykle nierentownością lub względami ekologicznymi, ale brak troski o społeczne
skutki takich decyzji wskazuje na
leżącą u podstaw obecnego systemu bezwzględność. Na filmie widać ją w nieludzkim traktowaniu
ubogich kobiet i skazywaniu ich
na niestabilne, niegwarantujące
środków do życia zatrudnienie.
Umieszczenie pracy opiekuńczej
w centrum analizy ekonomicznej
to pierwszy krok, oznaczający, że
wartość tej pracy została w końcu
rozpoznana. Drugim krokiem powinna być sprawiedliwsza dystrybucja ciężaru opieki między
kobiety i mężczyzn.

Czy odzyskiwać
państwo?
Dyskusję po wykładzie rozpoczęła
Ewa Charkiewicz. Przypomniała,
że wałbrzyskie kopalnie nie zostały zamknięte ani z powodów ekologicznych, ani też z powodu braku
zapotrzebowania na węgiel. Zamknięto je z powodów czysto ideologicznych, ale także dlatego, że
zbiedniała ludność jest ekonomicznie pożyteczna jako rezerwowa armia taniej siły roboczej dla przemysłu nastawionego na eksport.
Nieludzkie traktowanie wałbrzyskich matek jest następstwem neoliberalnej transformacji gospodar-

ki, dlatego w analizie ich sytuacji
potrzebne jest krytyczne pojęcie
„neoliberalizmu”.
Charkiewicz
podniosła również kwestię stosunku do państwa. „Odzyskiwanie
państwa” jest dziś hasłem przewodnim wielu zaangażowanych
ekonomistek i aktywistów.
Ale czy ten postulat ma sens w sytuacji, gdy nie mamy już do czynienia z opiekuńczym państwem
społecznie zakorzenionego liberalizmu, lecz z państwem neoliberalnym, które funkcjonuje jak firma?
Odpowiadając na te pytania,
prof. Çağatay wskazała, że neoliberalizm jest tylko pewną formą ideologii kapitalizmu i że
istnieją zarówno mniej, jak i bardziej brutalne jego formy. Ale w
każdej swej formie, czy to mniej,
czy bardziej humanitarnej, kapi-

talizm zawsze stawia zysk ponad
dobrem ludzi i przyrody. ‑Ekonomistka powtórzyła, że odzyskiwanie państwa jest ważnym postulatem, ponieważ państwo nie jest
po prostu zbiorem instytucji, lecz
przede wszystkim obszarem walk
społecznych. Dlatego powinniśmy
domagać się od państwa np. uspołeczniania (a nie prywatyzowania)
pracy opiekuńczej.
W kontekście dyskusji o odzyskiwaniu państwa warto zauważyć, że nie tylko struktury władzy podtrzymują obecny system
– podtrzymujemy go także my
sami i same naszym codziennym
życiem, o ile wpisuje się ono w
oczekiwany wzorzec kierującej
się własnym interesem jednostki.
Homo oeconomicus to nie jest ani
neutralne odbicie rzeczywisto-

ści, ani czysto teoretyczny model
– to także pedagogiczny projekt
kształtowania ludzi i ich motywacji. Aby obecny system mógł
funkcjonować, ludzie muszą nauczyć się nie dostrzegać swojej
współzależności i odsuwać na
dalszy plan motywacje związane
z bezinteresownym dzieleniem i
opieką nad innymi.
Dlatego zmiana społeczna wymaga czegoś więcej niż odzyskania
państwa. Wymaga kultywowania
i upowszechniania sposobów życia związanych z rozpoznaniem
fundamentalnej współzależności
ludzi oraz ludzi i przyrody.
Artykuł jest skróconą relacją z bloga „Zielona Warszawa” – www.
zielonawarszawa.blogspot.com
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Dyskryminacja
nasza powszednia
Ciąg dalszy ze str.1

Wbrew pozorom nie rozwiążą go
kolejne reformy systemu oświaty, jeśli nie dokona się głębokiej
i wszechstronnej rewizji tego,
co rozumie się przez powszechną edukację oraz jakie zadania jej
przypisuje. Rewizja ta nie może
ograniczać się tylko do nauczających i uczących się, lecz powinna
objąć całe społeczeństwo i jego instytucje. Uprzedzenia i oczekiwania dorosłych bazujące na ogólnie
społecznie przyjętych wyobrażeniach okazują się bowiem niezwykle oporne wobec racjonalnych
czy naukowych argumentów.
Brak równych szans ma zazwyczaj
więcej niż jedną przyczyne. Spo-

łeczne kategorie klasy, rasy i płci
przenikają się, co może potęgować
stopień dyskryminacji i dodatkowo utrudniać jej przezwyciężenie.
Przez lata oceniało się potencjał
i dokonania uczennic i uczniów
przez pryzmat pochodzenia, statusu majątkowego czy koloru skóry.
Najtrudniej jest zmienić utarte
schematy myślowe, przyczyniające się do wykluczenia – tak w
edukacji, jak w społeczeństwie.
Fakt, że kategorie klasy, rasy i
płci nie są rozłączne, lecz często
nakładają się na siebie, czyni problem jeszcze bardziej złożonym.
Co czeka nas po walce z „ideologią gender”?

Walka ze szkołą w ogóle? Niektóre teorie edukacji zakładają
przecież, że dziecko, poprzez formalne szkolenie i naukę powoli
oddala się od rodziny (i Kościoła),
a zaczyna funkcjonować samodzielnie jako pełnoprawny członek lub członkini społeczeństwa.
A może tylko walka z koedukacją? Coraz bardziej widoczne staje się przecież zjawisko, że chłopcy radzą sobie z nauką gorzej
niż dziewczynki już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Niewykluczone, że po imporcie
do polskiej myśli pedagogicznej idei pseudoekspertów w rodzaju Paula Camerona i Gabriele Kuby sięgnie się po teorie, że
chłopcy są tak biologicznie różni
od dziewczynek, że należy ich
uczyć inaczej.
Kiedy dziewczynki radzą sobie
gorzej z nauką, tłumaczy się to
jako efekt „braków intelektualnych”. Gdy jednak słabe wyniki
osiągają chłopcy, winą obarcza

się szkołę i kadrę pedagogiczną.
Fakt, że chłopcy muszą przebywać w koedukacyjnej szkole, ma
być powodem dekoncentracji i
stresu związanego z koniecznością publicznego wypowiadania
się lub prezentowania swoich
dokonań w obecności przedstawicielek płci przeciwnej.
Zwolennicy powrotu do szkół
jednopłciowych postulują zmianę
ustawienia krzeseł i biurek w klasie, zmianę programu nauczania,
a nawet obniżenie temperatury,
by była dostosowana do fizjologii
chłopców. Sami nauczyciele i nauczycielki mają zaaranżować wygląd klasy tak, by pozbyć się „kobiecych” elementów.
Niektóre
projekty
stworzenia szkół bardziej przyjaznych
chłopcom uwzględniają nawet
potrzebę głośniejszego mówienia, kiedy zwracamy się do nich
i sadzania ich w pierwszych rzędach, by pomóc im w lepszym
skupieniu się na lekcji. Aby

uchronić chłopców przed „groźbą feminizacji”, dobrze jest ich
wysłać na obóz wojskowy, gdzie
będą zdobywać „prawdziwie
męskie umiejętności”.
Niezależnie od tego, jaka przyszłość nas czeka, wyraźnie widać
coraz większą odpowiedzialność,
która spoczywa na szkołach i całym systemie edukacji. By jednak
szkoły mogły z sukcesem wypełniać swoją misję, niezbędne
jest podkreślenie kluczowej roli,
jaką odgrywa w oświacie polityka równych szans, jeśli chodzi o
zapewnianie jednakowych możliwości kształcenia i równego
startu w życiu – niezależnie od
narodowości, religii, koloru skóry, płci czy klasy społecznej.
Im wcześniej się to zrobi, tym
większe są szanse na powodzenie w zwalczaniu nierówności
edukacyjnych, które nierozerwalnie przekładają się na pogłębiające się rozwarstwienie społeczne.

Konserwatyści przeciw kobietom
i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie. „Feministyczny gniot”, jak
nazywały go środowiska prawicowe, wzywał państwa członkowskie do umożliwienia obywatelom
i obywatelkom świadomego decydowania o posiadaniu potomstwa.
Został on dwukrotnie odrzucony
przez Parlament Europejski.

Jak słusznie zauważyła holenderska europosłanka Sophie in’t
Veld (ALDE), odrzucenie raportu
jest skandaliczne głównie dlatego, że raport miał charakter politycznego oświadczenia. Niewiele
różnił się on w przekazie od rezolucji w sprawie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego z 2002
r. Parlament apelował wówczas
do państw członkowskich „by
aborcja była legalna, bezpieczna
i ogólnie dostępna, gdyż tylko
wówczas prawa reprodukcyjne
kobiet będą chronione”. Wzywał
również do tego, „aby wprowadzać w życie taką politykę zdrowotną i socjalną, która doprowadzi do spadku liczby aborcji, w
szczególności poprzez organizację poradnictwa i usług w dzieCiąg dalszy ze str.1
dzinie planowania rodziny”.
Poparcie Zielonych, liberałów i
socjalistów okazało się niewystarczające. Konserwatyści złożyli poprawkę, w której Parlament Europejski zauważa, że określanie
i realizacja polityki w dziedzinie
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw
członkowskich. Za tą poprawką
głosowali nie tylko europosłowie
Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Solidarnej Polski, ale również Platformy Obywatelskiej. Europejscy
konserwatyści triumfowali.

Hiszpania
Wzrost konserwatywnych nastrojów zaobserwować można również na poziomie samych państw
członkowskich. W Hiszpanii rząd
Mariano Rajoya dąży do zaostrzenia prawa aborcyjnego. Zgodnie
z jego planami aborcja w Hiszpanii miałaby być dostępna tylko w
w przypadku gwałtu, ciężkiego
uszkodzenia płodu lub gdy ciąża stanowi zagrożenie życia lub
zdrowia kobiety. Obecnie prawo
zezwala na aborcję do 14. tygodnia, a w przypadku wad roz-

wojowych płodu lub zagrożenia
fizycznego bądź psychicznego
zdrowia kobiety do 22. tygodnia
ciąży.

Zapowiedzi Partii Ludowej doprowadziły do wielotysięcznych protestów w całej Hiszpanii. Ruchy pro-choice domagają
się dymisji premiera. Jak wynika
z sondaży, aż 80% Hiszpanek i
Hiszpanów jest przeciwnych zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

Polska
W zeszłym roku w Polsce również mieliśmy do czynienia z
próbami dalszego zaostrzenia
ustawy antyaborcyjnej. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności
przerywania
ciąży wprowadzał zakaz aborcji
w sytuacji gdy występuje duże
prawdopodobieństwo ciężkiego

i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej życiu. Projekt został
odrzucony przez Sejm, jednak za
jego przyjęciem głosował m.in.
znany ze swoich skrajnie konserwatywnych poglądów minister
sprawiedliwości Marek Biernacki. Pod koniec zeszłego roku w
mediach pojawiła się informacja,
że komisja kodyfikacyjna przy
Ministerstwie Sprawiedliwości
przygotowała projekt nowelizacji
kodeksu karnego, przewidujący
podwyższenie kary za aborcję do
5 lat i zmianę pojęcia „przerwanie ciąży”, na „spowodowanie
śmierci dziecka poczętego”. Według projektu za spowodowanie
śmierci płodu karana miałaby być
również kobieta. Nielegalna stałaby się tzw. pigułka „72 godziny po”. Projekt zakładał również
przywrócenie tzw. wnioskowego
trybu ścigania gwałtu. Mimo iż
rząd odciął się od tych pomysłów
po próbie zmiany prawa aborcyj-

nego tylnymi drzwiami pozostał
niesmak.

Irlandia
W zupełnie innym kierunku poszedł rząd Irlandii. Śmierć hinduskiej dentystki Savity Halappanavar, która zmarła wskutek
odmowy przerwania ciąży, mimo
iż ciąża przebiegała z komplikacjami, doprowadziła do publicznej debaty na temat legalności
aborcji. Mimo iż w ostatnich 30
latach Irlandki i Irlandczycy pięciokrotnie odrzucali liberalizację
prawa w referendum, opinia publiczna zaczęła się jej teraz coraz
głośniej domagać.
Od początku roku 2014 kobieta
ma prawo do zabiegu, jeżeli zagrożone jest jej życie lub zdrowie –
również w przypadku, gdy grozi
samobójstwem. To ogromny postęp w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. Przed

Marcelina
Zawisza

uchwaleniem nowego prawa Irlandia miała jedno z najbardziej
restrykcyjnych praw aborcyjnych
w całej Europie, porównywalne
jedynie z maltańskim.

W prawo zwrot!
Po odrzuceniu raportu Estreli Sophie in’t Veld stwierdziła,
że ostatnie wydarzenia to wynik
działalności „konserwatywnego
lobby religijnego”, które wprowadziło „zamieszanie” do europejskiej debaty na temat aborcji
i praw reprodukcyjnych. Ulrike
Lunacek austriacka eurodeputowana z frakcji Zielonych stwierdziła zaś, że jest to „żałosny epizod w działalności Parlamentu
Europejskiego”. Fakt, że raport,
którego znaczenie oceniać można
jedynie jako symboliczne, odzucono w Międzynarodowym Dniu
Praw Człowieka, wydaje się tym
bardziej niepokojący.
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Przemysł wraca do miast
Krzysztof Nawratek
Reindustrializacja miasta nie jest
prostym powrotem fabryk do
miast, lecz zakłada odtworzenie
zerwanych więzi pomiędzy pracą a życiem, pomiędzy produkcją
a lokalną akumulacją, pomiędzy
pracodawcą a pracobiorcą, pomiędzy miastem a jego (również rolniczym) otoczeniem, wreszcie: pomiędzy administracją a mieszkańcami.
Miasto Przemysłowe 2.0 jest więc
projektem w równym stopniu przestrzennym i ekonomicznym, jak i
politycznym i społecznym.
Nad wizją takiego miasta od kilku
lat pracujemy ze studentami programu studiów magisterskich z
architektury na Uniwersytecie w
Plymouth. Idea miejskiej reindustrializacji pojawiła się, gdy w 2009
r. zostaliśmy zaproszeni do Rygi, by
przyjrzeć się półwyspowi Andrejsala, dla którego master plan przygotował głośny holenderski architekt Rem Koolhaas, a który to plan
w kontekście właśnie rozpoczętego
kryzysu finansowego okazał się zupełnie bezużyteczny.

ma pieniądze na luksusowe mieszkania, pieniądze i czas na drogie restaurację i kulturę.
Miasto Przemysłowe 2.0 jest w pewien sposób negatywem modernistycznego miasta przemysłowego
(czyli „Miasta Premysłowego 1.0”).
Jeśli modernizm starał się – z przyczyn zarówno logistycznych, jak i z
uwagi na troskę o zdrowie mieszkańców – oddzielać różne funkcje
od siebie (przede wszystkim przemysł od terenów mieszkaniowych),
współczesne miasto przemysłowe
opierać się musi na idei koegzystencji i synergii.
Projekt Jonathana Pickforda dla
Rygi był taką próbą. Zakładał on
utworzenie przez państwo think
tanku przemysłowego, związanego
z zakładem obróbki i przetwórstwa
drewna, działającym jako katalizator dalszego rozwoju. Projekt z jednej strony zakładał wykorzystanie
jedynego bogactwa naturalnego

Łotwy – drewna, z drugiej wpisywał się w tradycję budownictwa
drewnianego oraz współczesnych
– głównie rozwijanych w Skandynawii – rozwiązań dotyczących projektowania przemysłowego wykorzystujących ten materiał.
Czy jednak miejska reindustrializacja może się powieść? Wola polityczna jest niezbędna do tego, by
wyłączyć (przynajmniej na chwilę)
jakiś fragment gospodarki z neoliberalnej logiki natychmiastowego
zysku za wszelką cenę. Weźmy
przykład Cleveland. Sercem „Health-Tech Corridor” jest Cleveland
Clinic, która podobnie jak Uniwersytet i kilka innych instytucji działa jako organizacja „non-profit”, co
umożliwia znaczne ulgi (zwolnienia) z podatków od zajmowanych
gruntów.
Miasto to nie jest jednak jedynie
przykładem na odnoszący sukcesy klaster przemysłowy związany
z nauką. Bardzo ważnym graczem
jest tam bowiem Evergreen Cooperative, przedsiębiorstwo spółdziel-

cze, właściciel między innymi Green City Grower, największej w USA
farmy hydroponicznej (hydroponika – uprawa roślin w kulturze wodnej, bez ziemi – przyp. red.).
Evergreen Cooperative stosuje zasadę limitowanej rozpiętości w zarobkach swoich pracowników (które nie powinny przekraczać 1 do 3)
i mimo tego, że jest przedsiębiorstwem nastawionym na zysk, to
jego cele wykraczają poza zysk mierzony wielkością budżetu, to raczej
próba wypracowania nowej formuły gospodarczej dla lokalnej wspólnoty. Evergreen nie jest bynajmniej
modelem oddolnej mobilizacji, lecz
raczej zmiany, w której podstawową rolę odgrywają najważniejsze lokalne instytucje i przedsiębiorstwa.
Przykład reindustrializacji w Cleveland pokazuje dwa kluczowe
aspekty współczesnej reindustrializacji. Po pierwsze jest ona możliwa tam, gdzie miasta się kurczą, a
kapitalizm nie jest zdolny spekulować gruntem i nieruchomościami;
(a więc tak – neoliberalizm NIE jest

modelem o najwyższej efektywności!). Po drugie, współczesna reindustrializacja jest ściśle związana
z postępową, społeczną ekonomią,
taką która stara się brać pod uwagę społeczne i ekologiczne koszty
działalności.
Taka ekonomia wymaga również
przebudowy społecznego kontekstu, w jakim działa. Z jednej strony sama musi szukać związków i
akceptacji lokalnej społeczności, z
drugiej musi na tę akceptację zasłużyć – zaspokajając tejże społeczności potrzeby materialne i udowadniając wysoki poziom etyczny.
Miejska reindustrializacja oczywiście nie musi być postępowym,
emancypacyjnym i inkluzywnym
projektem politycznym, może łączyć się z wyzyskiem – czego najlepszym dowodem są Specjalne
Strefy Ekonomiczne. Wybór modelu zależy do polityków. Wybór
należy do nas.
Fot. blog:
http://plymarch.wordpress.com/

Plan Koolhaasa zakładał wybudowanie luksusowych mieszkań dla
30 tysięcy mieszkańców (Ryga w
tym czasie traciła 10 tysięcy mieszkańców rocznie), uzupełnionych
muzeum sztuki nowoczesnej. Za
takim projektem stała wizja klasy
średniej, która magicznie się w mieście pojawia, nie do końca wiadomo, z czego żyje, ale wiadomo, że

Unia Europejska nigdy nie będzie jak USA
Nuala Ahern
Europa federalna nie powstanie poprzez
odrzucenie tożsamości narodowych. Trzeba ją budować wokół idei zrozumiałych
dla obywatelek i obywateli, takich jak demokratyczna odpowiedzialność decydentów przed wyborcami, przejrzystość czy
unikanie przesadnej centralizacji.
Kiedy po raz pierwszy pojawiłam się w
Brukseli jako europosłanka, a było to w
r. 1994, miałam krytyczny, choć ogólnie
rzecz biorąc pozytywny pogląd na temat
Unii Europejskiej. Retoryka federalistów
była jednak dla mnie zaskakująca, nie tylko
z powodu ich entuzjastycznego ferworu,
ale też lekceważenia, jakie żywili dla więzi znanych ludziom w całej Europie – więzi regionalnych i narodowych. Mieliśmy
ich zdaniem pozbyć się tych głęboko w
nas tkwiących uczuć i zwyczajów na rzecz
bliżej nieokreślonej, europejskiej magmy,
„przekraczając” narodowe przyzwyczajenia na rzecz ważniejszego celu – jedności.
Zdawali się oni wierzyć, że wystarczy ludziom zohydzić nacjonalizm, by zastąpić
go europejskim projektem. Tak jak kiedyś,
tak i dziś uważam, że pomysł na promowanie idei federalizacji Europy za pomocą
odrzucania przynależności narodowych to
czyste szaleństwo.
Takie myślenie to stawianie wozu przed
koniem. Dużo bardziej realistyczne jest
wcielenie w życie idei, że wspólną Europę budować możemy na bazie naszych
dotychczasowych doświadczeń i tożsamości, dzieląc się z innymi tym, co w naszych
kulturach pozytywne i pracując na rzecz
wspólnego celu pomyślności i pokoju –
dzieląc przekonanie, że wspólnymi siłami
jesteśmy silniejsi i lepiej przygotowani do
wyzwań globalizacji, zmian klimatu oraz
dewastacji przyrody.

Granice federacyjnego idealizmu
Czy lojalność narodowa i europejska wzajemnie się wykluczają? Większość Europe-

jek i Europejczyków nie podziela tego przekonania. Z irlandzkiego punktu widzenia
– i naszej silnej tożsamości narodowej – nie
jest ona sprzeczna z silną wiarą w Europę.
By z sukcesem zbudować prawdziwie demokratyczną Europę, narodowych lojalności nie można traktować jako obciążenia,
którego należy się pozbyć – pomysł ten będzie powodował bowiem chęć ich obrony –
ale jako punkt wyjścia, od którego możemy
rozpocząć budowę wspólnego dobra.
Niestety w niektórych wypadkach ten (niemal zideologizowany) idealizm federalistów zdaje się wywodzić z niechęci, z jaką
spoglądają na własne tożsamości narodowe i odczuwaną przez nich potrzebą zastąpienia ich jakimś większym projektem.
W Parlamencie Europejskim zauważyłam,
że to często osoby, których doświadczenia
narodowe były w jakiś sposób niesatysfakcjonujące, były szczególnie podatne na
ideę federalną. Znalazła ona zrozumienie
wśród ludzi z krajów doświadczających
głębokich podziałów, takich jak Włochy
czy Belgia, ale też z Niemiec, gdzie powojenne pokolenia poszukiwały solidarności
opartej na innej podstawie niż nacjonalizm,
który okazał się w ich wypadku katastrofalną ideą.
Nie sądzę jednak, że możemy zbudować
prawdziwie zjednoczoną Europę na takich idealistycznych założeniach. Zamiast
nich powinniśmy poszukiwać konkretnych rozwiązań dla konkretnych problemów naszych czasów. Szczególnie teraz,
kiedy kryzys strefy euro zagraża zniszczeniem wszystkiego tego, co z takim trudem
przez ostatnie pół wieku w Europie budowaliśmy.

Europa trzech podziałów
Za retoryką integracji kryje się rzeczywistość podzielonego kontynentu, przeciętego trzema, wewnętrznymi granicami,
widocznymi dla jego mieszkanek i mieszkańców. Po pierwsze, mamy do czynienia
z podziałem na Europę Północną i Połu-

dniową. Po jednej stronie znajdziemy kraje
takie jak Niemcy, Francja, Benelux i kraje
nordyckie, po drugiej zaś państwa, położone najczęściej na południu Europy, które
potrzebowały ostatnio pomocy finansowej:
Grecję, Portugalię, Włochy, Hiszpanię, Irlandię.
Osobną kategorią są nowe państwa członkowskie ze wschodu kontynentu, z własną
skomplikowaną historią, poszukujące w
członkostwie w Unii Europejskiej pomyślności i stabilności.
Granica przebiega również między państwami członkowskimi a unijnymi instytucjami. Widać to najwyraźniej w najbardziej eurosceptycznych krajach, takich jak
Wielka Brytania, ale istnieje również w innych państwach, np. w Irlandii, i z powodu kryzysu ekonomicznego staje się coraz
bardziej widoczna. By stworzyć wspólne
formy demokratycznego zarządzania ekonomicznego, Europa musi być w stanie
przedstawić wizję swojego działania, która będzie zdolna przemówić do jej obywatelek i obywateli i z którą będą mogli się
utożsamić. [...]

Europejska federacja państw
narodowych?
Kwestia sekwencji dalszej integracji była
obiektem intensywnej debaty od czasu
opublikowania w zeszłym roku raportu Hermana Van Rompuya, pokazującego
skalę różnic w podejściu do tego, czy unia
bankowa, podatkowa i głębsza integracja
polityczna mogą być zacieśniane jednocześnie oraz czy są one ze sobą silnie, nierozerwalnie wręcz powiązane. Van Rompuy
podkreślił w nim znaczenie długofalowego
podejścia do odbudowy gospodarki Europy, zauważając, że „kryzys ujawnił, czego
nam potrzeba, by być Unią… Jeśli chcemy,
by inwestorzy kupowali 10-letnie obligacje rządowe, musimy im pokazać, w jakim
miejscu strefa euro będzie za 10 lat”.
Trudno nam jednak znaleźć czy to politycznych liderów, czy to wsparcie opinii

publicznej dla zmian w zarządzaniu strefą
euro i tym samym dla zmian w długofalowych perspektywach Europy jako całości.
Jednym z uderzających elementów tej debaty jest brak zgodności co do tego, co właściwie rozumiemy pod pojęciem „unii politycznej”. W szerokim ujęciu odnosić się ma
ona do ambitnej integracji politycznej – aż
do poziomu, w którym będzie ona mogła
wesprzeć integrację ekonomiczną, będącą
efektem przyjęciem wspólnej waluty.
Jednym z najbardziej prawdopodobnych
efektów dążenia do unii politycznej będzie
stworzenie federacji państw narodowych.
Nie skończyłoby się ono powstaniem jednego superpaństwa, lecz raczej demokratycznej federacji zdolnej do poradzenia
sobie ze wspólnymi problemami. Taki typ
integracji mógłby jednak okazać się nie do
przyjęcia dla państw takich jak Wielka Brytania czy Republika Czeska.
Federacja nie musi koniecznie wiązać się z
centralizacją. Może ona opierać się na wzajemnym kontrolowaniu się państw członkowskich oraz polityczno-administracyjnego centrum. Więcej odgórnej kontroli nie
musi oznaczać zresztą większej legitymizacji dla podejmowanych działań politycznych. Jeśli Europa ma zmierzać w kierunku
dalszej federalizacji, to muszą o tym zdecydować jej obywatelki i obywatele, a nie
wąska grupka mędrców. Nie możemy dopuścić do tego, by państwo federalne powstało bez realnego nadzoru, politycznej
reprezentacji i odpowiedzialności przed
społeczeństwami.
Nuala Ahern była zieloną europosłanką z
Irlandii w latach 1994-2004. Obecnie przewodzi Zielonej Fundacji w Irlandii. Artykuł „Combining national and European
allegiances” ukazał się na łamach „Green
European Journal”.
Przeł. Bartłomiej Kozek. Całość artykułu dostępna jest na stronie internetowej „Zielonych
Wiadomości”.
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Polska przegląda się w Śląsku
Krzysztof
Nawratek

Mam znajomego, który pochodzi z dość
opresyjnego, homofobicznego państwa.
Po kilku latach mieszkania w Wielkiej
Brytanii w końcu postanowił wyjść z szafy i ujawnić swój homoseksualizm. Większość znajomych przyjęła to z życzliwością i wsparciem, wyjątkiem był jeden
kolega, który oświadczył, że on w to nie
wierzy i że mój znajomy „na pewno” gejem nie jest. Pikanterii dodaje temu fakt,
że ów kolega sam jest homoseksualistą.
Ta historia przypomniała mi się, gdy
polski Sąd Najwyższy odmówił uznania narodowości śląskiej. Kraj, w którym
tożsamość narodowa przenika politykę,
kulturę i praktykę życia społecznego do
samego rdzenia, odmówił innemu narodowi prawa do własnej tożsamości. Polska tożsamość narodowa jest uprawniona, śląska nie.
Zachowując wszelkie proporcje, również
w przypadku rejestracji w Polsce pastafarianizmu uznano, że nie spełnia on warunków, by zostać uznany jako religia.
Kościół katolicki oczywiście spełnia i na
dodatek – co się będziemy czarować –
gdy obserwuje się praktykę polityki w
Polsce, można by uznać, że według władzy jest jedynym kościołem, który powinien w Polsce istnieć.
Uznanie przez polski sąd, że Ślązaków
nie ma, jest nie tylko głupie i złe, ale w
dłuższym horyzoncie czasowym może
mieć bardzo nieprzyjemne skutki. Wzburzony decyzją sądu, Szczepan Twardoch
napisał na portalu społecznościowym
trzy słowa, które z kolei zdenerwowały
polskich patriotów/nacjonalistów.
W artykule dla „Dziennika Zachodniego” Twardoch tłumaczy, dlaczego napisał, co napisał. Pod tezami tego artykułu w zasadzie mógłbym się podpisać.
Szczególnie ważny moim zdaniem fragment brzmi tak:
„Tożsamość śląska dopiero buduje się w
nowoczesnej formie. Im więcej wrogiego nastawienia Polski, tym silniejszym
elementem tej tożsamości będzie antypolski resentyment. Jestem związany z
polską kulturą, z polskim językiem i wolałbym, aby Polska była raczej opiekunką
śląskości, niż jej wrogiem. Zamiast tego
spotykamy się z połączeniem ignorancji
i arogancji, w którym zwykle dominuje
ignorancja. To całkowita nieznajomość
Śląska, centralno-polskie niezrozumienie kwestii narodowościowych. Polakom
wychowanym w świecie homogenicznym etnicznie wydaje się, że narodowość
jest przyrodzona jak kolor oczu”.
Twardoch pisze wprost, że narodowość
NIE jest przyrodzona, jest kulturowym
wyborem. Niestety, wśród komentarzy
widać, że jego przewidywania o narastającym antypolskim nastawieniu wśród
Ślązaków już się ujawniają, co gorsza,
tożsamość śląska zaczyna się budować
jako odbicie polskiego nacjonalizmu.
Odwołania do „prawdziwej, etnicznej
śląskości” stają się coraz mocniejsze, pojawiają się nawet homofobiczne komentarze, w zupełnie absurdalny sposób sugerujący, jakoby ta „zepsuta moralnie
Polska” miała za chwilę zalegalizować
związki partnerskie, a nie chce zalegalizować narodu śląskiego…
Nie jestem specjalnym wielbicielem polskiego nacjonalizmu/patriotyzmu, nie
bardzo więc rozumiem, dlaczego miałbym polubić nacjonalizm śląski, jeśli będzie on różnił się od polskiego jedynie
kolorem flagi.
Jak już jesteśmy przy „wychodzeniu z
szafy”, to ujawnię moje własne etniczne pochodzenie. Jestem pół-Ślązakiem
(mama była Polką). Z tego, co wiem,
część mojej śląskiej rodziny przybyła

w XVIII w. z Czech, reszta mieszkała w
okolicach Tarnowskich Gór w tym czasie. Znaczy – jestem kundel. Mój tata był
Ślązakiem i za takiego się uważał. Gdy
na początku lat 80. znajomi wyjeżdżali
do RFN, ojciec zdecydowanie odmówił:
„Ani Niemcy, ani Polacy mnie z mojej
ziemi nie wyrzucą”. Jego śląskość była
apolityczna. Nigdy nie należał do PZPR,
ale też nie zapisał się do Solidarności,
była też inkluzywna (w końcu ożenił się
z Polką). Mój ojciec myślał o Śląsku w kategorii ziemi, nigdy krwi. Ziemi, na której
mieszkają wspólnie różni ludzie.
Śląskość, jaką przeżywał mój ojciec, była
oparta o terytorium i rodzinę – moją ulubioną opowieścią (pewnie trochę podkolorowaną), jest historia wujka Huberta,
który zaczął wojnę w mundurze Wehrmachtu (jak wszyscy mężczyźni ze śląskiej strony mojej rodziny), skończył w
mundurze armii Andersa, ale po drodze
przechodził kilka razy z jednej strony na
drugą. Powód? Jak sam mówił – „Miałem
w domu młodą żonę, przyłączałem się do
tych, którzy szli w tamtym kierunku”.
Fakt, że wychowałem się na Śląsku, ma
dla mnie znaczenie, jest częścią tego, kim
jestem. Wychowałem się w polskim języku, a polsko-śląskiej kulturze, w mocnym
śląskim systemie wartości. Nie mam ze
swoją tożsamością problemu, gdybym
uważał kwestię narodową za istotną,
pewnie bym się jako Ślązak określał (zrobiłem to zresztą w ostatnim spisie powszechnym).
Oczywistym jest jednak fakt, że na to, kim
jestem, wpływa mnóstwo innych czynników. To, że od ponad 11 lat mieszkam za
granicą, też ma tu oczywiście znaczenie.
Od dłuższego czasu jestem sceptyczny
wobec polityki budowanej na narracjach
tożsamościowych. Bardziej przekonuje mnie myślenie i polityka oparta na
praktyce wspólnego życia, w tym przypadku – wspólnego życia na Śląsku, w
określonych uwarunkowaniach przestrzennych, społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych.
Nie znaczy to oczywiście, że tożsamość i
oparta na niej polityka jest zawsze błędna. Wręcz przeciwnie, może być ważnym
i skutecznym narzędziem budowania
podmiotu politycznego, umiarkowanie
(nigdy do końca) bezpiecznym, gdy dotyczy grup zmarginalizowanych i słabych. Pozwala „pomyśleć” wspólnotę,
nie zamykać się w swoim jednostkowym
doświadczeniu. Nawet jednak w takim
przypadku musi zakładać otwartość i uniwersalistyczny horyzont, w przeciwnym
razie łatwo degeneruje się w ekskluzywny
klub „prawdziwków” („prawdziwych”
Polaków/Ślązaków/Katolików itp.).
Z mojego, umiarkowanie zainteresowanego tą akurat kwestią, punktu widzenia, decyzja Sądu Najwyższego w sprawie narodowości śląskiej jest kolejnym
elementem układanki pod tytułem „państwo polskie boi się i nie lubi własnych
obywateli”. Ja wiem, że o groźbie faszyzmu mówi się zbyt wiele, że to ostrzeganie już w zasadzie nie działa. Polska
polityka jest jednak oparta o tożsamości
i emocje (katolickie, narodowe, smoleńskie, anty-pisowskie itp.) i przez te filtry
mówi i dotyka praktyki codziennego życia. Co staje się coraz bardziej nie do wytrzymania.
Dlatego potrzebny jest lewicowy Front
Ludowy, zdolny do odwrócenia tej perspektywy i oparcia polityki o doświadczenie i praktykę życia codziennego
mieszkających w Polsce ludzi. Dla rządu Frontu Ludowego uznanie istnienia
narodu śląskiego nie powinno stanowić
żadnego problemu. To prawica ma obsesję na punkcie tożsamości, dla lewicy
to fragment znacznie większej struktury. Nie ma potrzeby, by państwo się w te
kwestie szczególnie angażowało.
Pierwotna wersja artykułu ukazała się
na blogu autora – www.plugincitizen.
com.

Młodzi
wykluczeni

Raül Romeva i Rueda, Delfina
Rossi
Młodzi pozostający poza rynkiem pracy, edukacją czy sektorem szkoleń potrzebują odpowiedzi na swoje problemy. Pierwszą z nich powinna być zmiana paradygmatu i kierowanie się
zasadami sprawiedliwości społecznej.

Wymówka dla neoliberałów
Bezrobocie młodych stało się ważnym tematem
debaty publicznej. Politycy, niezależnie od barw
partyjnych, próbują – przynajmniej w swej retoryce – zwracać uwagę na to, jak wielkim jest ono
wyzwaniem. Nawet Jose Manuel Barroso, szef
Komisji Europejskiej, nawoływał w prawie każdym swoim przemówieniu z r. 2012 do tworzenia przez państwa członkowskie miejsc pracy dla
młodych.
Niestety, nic nie wskazuje na jakieś przełomowe
zmiany. W przemowach, o których mowa, daje
się zauważyć klasyczną dychotomię. – Młodzi ludzie kłócą się ze swymi rodzicami, krzyżują nogi i
gadają w czasie, kiedy powinni pracować – twierdził już 2,5 tysiąca lat temu Sokrates. W rzeczy samej – młodzi uważani są za leniwych, zbuntowanych, brutalnych i niechętnych do podejmowania
pracy. Niewielu z nas postrzega młodych nie jako
problem, lecz rozwiązanie problemu, wygenerowanego przez nasz nieskuteczny system ekonomiczny i polityczny.
Dzisiejsze bezrobocie młodych jest wymówką,
stosowaną do wdrażania neoliberalnej polityki –
rosnącej elastyczności oraz niestabilności zatrudnienia na rynku pracy czy reform systemów emerytalnych. Ich zwolennicy twierdzą, że łatwiejsze
zatrudnianie i zwalnianie pracowników, obniżanie kosztów pracy i poziomów oskładkowania na
ubezpieczenie społeczne przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych.
Prawda jest taka, że młodzi w Europie każdego
dnia cierpią z powodu zniszczenia państwa opiekuńczego, prywatyzacji podstawowych dóbr,
takich jak woda, zmniejszania wydatków publicznych oraz – rzecz jasna – braku pracy. Establishment lubuje się w kryminalizacji młodych,
którzy stanęli w obronie swojej przyszłości, protestując na rzecz nowych miejsc pracy czy lepszego
finansowania systemu edukacyjnego. Tym, czego pragnie system, jest tania siła robocza. Chce,
by młodzi akceptowali pracę na niepełnym etacie
albo bezpłatnym stażu, ewentualnie, by byli gotowi do całodobowej pracy za marne grosze. Tego
właśnie pragnie Barroso.

Stracone pokolenie
Jedną z grup ludzi młodych, poważnie zagrożoną wykluczeniem społecznym są tzw. NEET
– niepracujący, poza systemem edukacyjnym i
szkoleniowym (Not in Employment, Education or
Training) – a przynajmniej nie tym formalnym.
Nie oznacza to, że są leniwi. Mogą na przykład
wykonywać pracę wolontaryjną, opiekuńczą czy
też być zatrudnieni na niestabilnych warunkach
Na pewno jednak nie są w stanie zarabiać w ten
sposób pieniędzy i rozwijać się.

NEET na terenie Unii Europejskiej kosztuje nas
153.013.053.902 euro, czyli 1,21% PKB Unii.
Od początku kryzysu największy wzrost liczebności tej grupy doświadczyła Hiszpania – w r.
2011 należało do niej 34,4% młodych w tym kraju
– 1,6 miliona ludzi – co oznacza 15,7 miliarda euro
straconych przychodów oraz dodatkowych wydatków. Liczba to może jeszcze rosnąć, i to pomimo faktu, że specjalna misja Komisji Europejskiej,
mająca zająć się tym problemem, została wysłana do Madrytu. Jeszcze gorzej było we Włoszech,
gdzie do grupy NEET zaliczono 2,2 miliona osób,
a straty oszacowano na 32,6 miliarda euro. Za
nimi znalazła się Francja oraz Wielka Brytania.
Tak zwani „NEETsi” to z założenia niejednorodna grupa ludzi, zróżnicowana tak między poszczególnymi państwami członkowskimi, jak i
w ich obrębie. Znajdziemy w niej młodych, którzy przedwcześnie kończą edukację, jak i wysoko wykształcone osoby bezrobotne. Mimo to ich
wskaźnik pozwala nam zdać sobie sprawę z tego,
jak zła jest obecna sytuacja – tak dla poszczególnych tworzących tę grupę osób, jak i dla ich rodzin i społeczeństw, w których żyją.
Zanim dopadł nas kryzys, młodzi często myśleli,
że edukacja i własne wysiłki stanowią klucz do
zdobycia godnej pracy – dziś to powiązanie nie
jest już oczywiste. Prowadzi to do spadku motywacji do kontynuowania studiów, a bieda zmusza osoby młode do szukania byle jakiego zatrudnienia lub do emigracji. Osoby z grupy NEET
traktuje się jak rezerwową siłę roboczą, której
istnienie ułatwia tworzenie prekaryjnych, niestabilnych warunków zatrudnienia dla wszystkich,
a także stanowi zagrożenie dla osób młodych w
Europie, zmuszając je do akceptowania byle jakiego zatrudnienia za byle jakie pieniądze.

Zielone odpowiedzi
Młodzi pozostający poza rynkiem pracy, edukacją
czy sektorem szkoleń potrzebują odpowiedzi na
swoje problemy. Pierwszą z nich powinna być
zmiana paradygmatu i kierowanie się zasadami
sprawiedliwości społecznej.
Drugim rozwiązaniem jest uznanie przez nasze
społeczeństwa innych typów aktywności, takich
jak wolontariat, praca opiekuńcza, polityczna
czy obywatelska za wartościowe, nie zaś jako
koszt dla PKB, co pozwoliłoby nam przejść do
całościowego, emancypacyjnego podejścia do
pracy. Wydawanie przez państwo pieniędzy na
wsparcie finansowe dla ludzi młodych, realizujących różnego rodzaju aktywności społeczne, nie
powinno być uznawane za koszt.
Po trzecie, musimy uwolnić się od władzy kapitału na tyle, by nie było żadnej „armii rezerwowej” na rynku pracy. Kluczowy dla osiągnięcia tego stanu rzeczy jest sprawiedliwy system
podatkowy, umożliwiający dystrybucję zasobów
na poziomie europejskim.
Musimy też na koniec pamiętać o tym, że mamy
do czynienia z różnorodną grupą i tym samym
poznać potrzeby każdej z tworzących ją podgrup.
Młodzi ludzie muszą być włączeni w procesy podejmowania decyzji.
Propozycja Europejskiej Gwarancji dla Młodych
(pracy, edukacji lub szkolenia zawodowego w
ciągu 4 miesięcy od zgłoszenia się jako osoba
bezrobotna) powinna być wdrożona tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy odejść od
obecnej polityki cięć i zaciskania pasa, by pozwolić wydatkom publicznym działać w charakterze bufora, uniemożliwiającego osunięcie się do
kręgu biedy i wykluczenia społecznego.

W niedawnym raporcie Eurofund zwraca się
uwagę na koszty, jakie kraje Europy ponoszą w
związku z istnieniem tej grupy. „Według Eurostatu w roku 2011 7,5 miliona młodych ludzi między
15 a 24 rokiem życia i kolejne 6,5 miliona w wieku
25-39 lat było wykluczonych z rynku pracy i edukacji w Europie” – czytamy w publikacji. Dane te
wskazują, że osoby NEET stanowią odpowiednio
13 i 20% wspomnianych grup wiekowych – to o
2-3 punkty procentowe więcej niż w r. 2008. Widać tu efekty globalnego kryzysu.

Nie możemy pozwolić na to, by młodzi byli
„straconym pokoleniem” – tak teraz, jak i w
przyszłości. Nie stać nas też na oferowanie im
byle jakiego zatrudnienia. Musimy walczyć
każdego dnia o tworzenie uczciwych warunków
na rynku pracy i w systemie edukacyjnym, jak
również walczyć z neoliberalną ideologią. Musimy być pewni, że to my, 99% populacji, w skład
której wchodzą również osoby NEET, możemy
żyć w lepszym świecie, mamy bowiem Plan B.
Ten plan to sprawiedliwość społeczna.

Widać wyraźnie, że mamy tu do czynienia nie z
indywidualnym problemem każdej osoby młodej czy jej rodziny. Nie jest to również wyłącznie
kwestia kryzysu ekonomicznego – to problem
systemowy. Osoby NEET nie są jedynie generującym koszty zmniejszające PKB fenomenem, lecz
także zniechęcają się do uczestnictwa w aktywnościach społecznych, obywatelskich i politycznych, co kończy się wykluczeniem społecznym
i tym, że określenie „stracone pokolenie” nabiera realnego znaczenia. Liczby mówią tu same
za siebie – Eurofund szacuje, że 13.941.264 osób

Raül Romeva i Rueda jest zielonym europarlamentarzystą z Hiszpanii.
Delfina Rossi jest działaczką Federacji Młodych Europejskich Zielonych (FYEG).
Tekst pochodzi z publikacji Federacji Młodych Europejskich Zielonych „Reclaim the Future! Ideas, Analysis
and Policies on Youth Emancipation”, dostępnej pod
adresem www.youthincrisis.eu. Przeł. Bartłomiej
Kozek.
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Twórzmy więzi
Wokół jest wielki potencjał do
porozumienia, tylko trzeba być
na nie otwartym. Na wspólne
spędzanie czasu, na komunikację. Więzi nam się rozrywają
i musimy je inaczej budować.
Musimy się je starać tworzyć
świadomie. Z najstarszą polską didżejką, 75-letnią Wiką
Szmyt, rozmawia Przemysław
Wiśniewski.
Przemysław Wiśniewski: Przez
kilkadziesiąt lat pracowałaś
w zakładzie opiekuńczym dla
chłopców. Ciężka praca?
Wika Szmyt: Pracowałam w zakładzie o zaostrzonym rygorze.
Na dzień dobry usłyszałam „Daję
pani dwa tygodnie. Nie sprawdzi
się pani, to wylot”. Nie wierzyli w
kobietę w takim miejscu. No, ale
wytrzymałam te dwa tygodnie
i zostałam na wiele lat.
PW: Co ciebie skłaniało do tej
pracy? Nie skończyłaś resocjalizacji tylko pedagogikę. Na początku swojej aktywności zawodowej uczyłaś polskiego...
WS: Ja jestem takim typem, że lubię nowe rzeczy, wyzwania, które
mnie trzymają w ryzach i nakręcają do działania. A wtedy jeszcze
chciałam przełamać coś w sobie,
bo byłam osobą delikatną, wrażliwą, nieśmiałą. Tak mi to dobrze
poszło, że zostałam w końcu kierownikiem tego zakładu.
PW: Zdarzyły się jakieś nieprzyjemne sytuacje przez te wszystkie lata z dzieciakami „po przejściach”?
WS: Na samym początku zaczęłam do zakładu sprowadzać
zwierzęta żeby chłopaków w ogóle uwrażliwić, ale oni na początku
mordowali je... Rozrywali koty,
topili gołębie w smole i podpalali.
Po jakimś czasie to się skończyło
i zakład stał się niemal schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Chłopcy zobaczyli ich cierpienie,
przygarnęli. Po prostu mieli w sobie jakiś pokład tej elementarnej
wrażliwości, dobroci. Po jakimś
czasie każdy chciał kota mieć
w pokoju.
Ale ciężko im szły kontakty ze
mną czy z innymi osobami. Czasami już byłam na granicy, bliska
rozłożenia rąk. Kiedy pojechałam
nawet z nimi – z dwunastoma
chłopakami – nad morze. Sama.
Przyjęłam takiego jednego, któ-

ry był nieznany mi, nowy w zakładzie. W trakcie wyjazdu rzucił
we mnie nożem. Ale jeden chłopak mnie przewrócił, nóż trafił
w drzewo.
W czasie takich wyjazdów zdarzały się, niestety, rzeczy nieprzyjemne dla innych. Pewnego dnia
budzę się rano i za chwilę zjawia się milicja. Chłopcy w nocy
obrobili kiosk i monopol. To nie
była łatwa resocjalizacja, jak na
filmach. To była ciężka przeprawa. I nie było przebacz setny raz.
Za błędy się płaciło. Ja wybaczałam tylko raz. Zasady były jasne i większość starała się ich nie
przekraczać. Kobieca wrażliwość
i metody, ale zasady, jakie znali ci
chłopcy. Męskie.
PW: W którym roku skończyłaś
pracę zawodową?
WS: W osiemdziesiątym szóstym.
Mąż był dyplomatą, wyjechałam
z nim do Niemiec i Szwajcarii. Potem wróciłam. Jeszcze przepracowałam rok, ale już nie jako dyrektor. Potem poszłam na emeryturę,
ale i z niej wróciłam.
PW: Ale nie od razu jeszcze zaczęłaś grać?
WS: Nie od razu. Poszłam na emeryturę, bo myślałam sobie o działce, o odpoczynku, takiej potrzebie
wypracowywania sobie drobnych
radości. Ale ile można siedzieć
w ogródku? Znudziło mi się po
dwóch latach.
PW: I co się stało jak już się znudziłaś życiem emerytki?
WS: Ludzie mi mówili: „Wika, ty
na emeryturze? Poetka, artystka,
słuchaj, byś seniorom pomogła”.
No i wmawiają mi, żebym ja poszła do jakiegoś Klubu Seniora,
pomogła im coś zrobić. No i poszłam do Klubu Seniora na Baśniowej. I zaczęłam tam pracować. Założyłam zespół poetycki,
kabaret, z którym za rok pojechałam na przegląd ogólnopolski.
Dostałam pierwsze miejsce. Ale
nie bardzo mi się tam podobało,
bo klub był w piwnicy, bez sceny.
Jak dla seniora to wiadomo, że
byle jak i nikt nie widzi…
I akurat we Włochach, na Okęciu
taki jeden klub się otwierał i potrzebowali kierownika. I założyłam ten klub i zrobiłam z niego
jedno z lepszych miejsc w Warszawie. Była tam piękna sala, no
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więc trzeba było tam robić zabawy. Zaprosiłam raz DJ-a, ale szefostwo Domu Kultury, pod który
podlegaliśmy, mówi: „Oj, Pani
Wiko, no Pani by chciała od razu
zabawy, to kosztuje... Pani sama
gra!”. I zaczęłam puszczać muzykę. Najpierw z magnetofonu.
PW: Jako DJ Wika, najstarsza polska didżejka. Czujesz się również
ambasadorką seniorów i seniorek? Osobą, która pokazuje innym, że osoby starsze są uczestnikami kultury, funkcjonują
społecznie poza stereotypami?
WS: Nie miałam ambicji, żeby jakoś reprezentować swoją grupę
pokoleniową. No, ale jak się stałam jakoś ciekawa dla mediów, bo
w środowisku seniorów już wszyscy o mnie wiedzieli, to zaczęłam
to wykorzystywać, żeby w blasku
fleszy było coś więcej niż ja. Tak
trzeba wykorzystywać popularność. Nie jak ci starzy politycy,
który tylko o sobie mówią, resztę mają gdzieś, nie wykorzystują
siły przebicia, jaką dysponują.
PW: Potrafisz znakomicie sprowokować wspólne przebywanie seniorów i osób młodszych.
Masz talent do łączenia ludzi?
Czy wystarczy skoczna nuta,
by różne osoby chciały widzieć
w sobie wspólnotę?
WS: Wystarczy nuta i trochę piwa
(śmiech).
PW: A na poważnie?
WS: Wokół jest wielki potencjał
do porozumienia, tylko trzeba
być na nie otwartym. Na wspólne spędzanie czasu, na komunikację. Nie każdy to ma, a inni muszą wypracować. Szkoła nas chyba
tego dobrze nie uczy. Kiedyś była
taka zależność, że mieszkały dzieci z rodzicami. Wiadomo, że to gospodarstwo, czy tam to bogactwo
przechodziło na dzieci; była taka
zależność, że rodzice będą z nami,
jak sami będziemy mieli dzieci.
A teraz dzieci wyjeżdżają, kończą
studia, żyją po swojemu. Nie odpowiada im styl życia rodziców,
bo przeczytali inaczej, zobaczyli inaczej, bo są inaczej wychowani, bo są wyedukowani, a rodzice
nie byli. Więzi nam się rozrywają
i musimy je inaczej budować. Musimy się je starać tworzyć świadomie. Nie ma takiego prawa naturalnego, które by nas wzajemnie
sklejało.

PW: Co jest największą barierą uczestnictwa seniorów w życiu społecznym? Wiele jest osób,
które by chciały „wyciągać seniorów z domu”, aktywizować
na różne sposoby...
WS: Wystarczyłoby zlikwidować
bariery finansowe uczestnictwa
w kulturze. Wszędzie się płaci
grube pieniądze, zniżki są rzadkie i małe. Legitymacja seniora powinna być i uprawniać do dużych
upustów albo darmowych wejść
wręcz. Kino, teatr, to jest 20 zł minimum. Muzeum to jest 5 zł najmniej. Jak ja prowadzę zabawę, na
której lokal też musi zarobić, to zabawa kosztuje 12 zł wstęp, a piwo
6 zł. I są seniorzy, którzy mogą
przyjść tylko raz w tygodniu, albo
raz w miesiącu, a chcieliby częściej, bo się dobrze bawią, a ich
znajomi mogą sobie pozwolić bywać częściej. Więc nie chodzą, nie
spotykają się z tymi znajomymi.
W kinach powinny być pokazy
dla seniorów, nawet tych starszych rzeczy, które zaraz będą
w telewizji i na których kino już
nie zarobi. A senior promocyjnie
zapłaci, bo jemu chodzi przede
wszystkim, żeby wyjść z domu
i się spotkać. Już nie mówiąc
o tym, że seniorzy nie kupują prasy. Jak wyrzucam stare gazety,
to zaraz znikają. Nie mogłyby te
kluby seniora dostawać wczorajszych gazet niesprzedanych, których senior za normalną cenę nie
kupi?
PW: Jesteś rozpoznawalna, lubiana. Twoje koleżanki i koledzy czują się szanowani?
WS: Są i byli nieszanowani. Starość jest nieciekawa dla większości, najlepiej ją zakryć. Poza tym,
seniorzy są nieproduktywni, tylko na nich się płaci. Najlepiej napuścić ich na czerwone światło
i przejechać busem. Widziałam
jak młodzież zaatakowała na Fa-

JEDZ W ZGODZIE Z KLIMATEM
Jerzy Masłowski

Tradycyjna medycyna chińska
dzieli pokarmy na rozgrzewające, ochładzające, nawilżające i
wysuszające organizm. Wiedzę tę
można wykorzystać nie tylko w
przypadku zmieniającej się aury
ale – co ważniejsze - udając się w
podróż do krajów o odmiennym
klimacie.
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W gorącym klimacie wychładzaj
organizm pijąc: napar z mięty z
dodatkiem cukru i soku z cytryny, napar z mniszka lekarskiego,
sok z cytrusów, kwaśne napoje mleczne (kefir, jogurt, maślanka), zieloną herbatę, piwo bezalkoholowe lub niskoalkoholowe
(alkohol rozgrzewa!). Jedz biały ser, surowe zielone warzywa
(ogórki, pomidory, groszek, itp.),
fasolę, soję, seler, grzyby, pestki
słonecznika, kiwi oraz inne kwa-

śne owoce. Unikaj potraw smażonych, wędzonych i z grilla,
ostrych przypraw, kawy, czerwonego wina (białe jest dopuszczalne), wódki.
W zimnym klimacie rozgrzewaj
organizm pijąc kawę naturalną
lub zbożową (najlepiej gotowaną
przez kilka minut z lukrecją lub
cynamonem), herbatę imbirową,
czarną herbatę z dodatkiem mielonych goździków, herbatę malinową, czerwone wino oraz napar

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

z lipy (lipę wyłącznie wieczorem
gdyż działa lekko napotnie). Jedz
kaszę gryczaną, marchew, cebulę, pory, paprykę ostrą, czerwony pieprz, brązowy ryż z cynamonem i gałką muszkatołową.
Używaj oliwy. Unikaj kwaśnych
napojów mlecznych, gruszek, cytrusów, bananów.
W wilgotnym klimacie wysuszaj organizm pijąc napar z pokrzywy, kawę z dodatkiem lukrecji. Jedz ryż brązowy, kasze,
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cebooku, że jeżdżą stare baby z
torbami, śmierdzące, tylko tam
i z powrotem w tym czasie, kiedy
młodzi idą do pracy. I całe tramwaje, wszystko zanurzone tymi
grubymi starymi babami z tymi
torbami, wózkami. Ale nie zdają sobie ci młodzi sprawy z tego,
że te stare baby z wózkami to jadą
po to, żeby tym młodym zrobić
obiad.
PW: Chciałbym widzieć w telewizji różne obrazy starzenia się
i osób starszych. Myślisz, że jest
na to szansa? Żeby nie idealizować, nie upraszczać, pokazać po
prostu. Od bycia w polu widzenia zaczyna się zmiana w tym,
który patrzy.
WS: Nie podoba mi się ten program pani Kwaśniewskiej „Przybliżenie starości”. Dla mnie byłby taki program potrzebny w
telewizji na te czasy „Między
nami seniorami” ewentualnie
„Senior zaprasza”. I wtedy pokazujmy, jaka może być nasza
rola na emeryturze. Seniorzy są
różni i mają wybór.. Mam też takie znajome, które wstają o siódmej rano i spotykają się – dajmy
na to – na dworcu i jadą do wsi,
gdzieś tam, za Warszawę. I trafią, idą w las. Śnieg, nie śnieg –
idą. Tak pięć, sześć kilometrów.
Zatrzymują się przy jakiejś knajpie, co mają w pobliżu, termosy
wyciągają, tam sobie popiją herbatkę, kanapeczkę, wsiadają potem znowu w pociąg, wracają
do domu. Pokazać ich, wariatów
jednych. Pokazać seniorów oczywiście tańczących, pokazać zespoły seniorów, pasjonatów. Radio i telewizja nie interesują się
tym, pokażą czasem jako ciekawostkę, „z kamerą wśród zwierząt”. Nie interesuje mnie, że
pani Rozenek ma pięć botoksów.
Interesuje mnie i ludzi, jak ludzie
obok żyją. Jak na przykład żyje
senior na wsi. Jeszcze pod strzechą, czy coś się zmieniło?

orzechy, szczypior, cebulę, pory,
świeży imbir. Używaj majeranku,
lubczyku, kolendry, ziela angielskiego, curry, masali, pikantnych
mieszanek ziołowych. Unikaj jogurtu, cukru.
W suchym klimacie nawilżaj organizm mlekiem (słodkim i kwaśnym), białym serem, nie solonymi orzeszkami ziemnymi,
szparagami, białą rzodkwią, produktami pszennymi, zielonymi
jabłkami, arbuzami, melonami,
figami i daktylami. Używaj octu
winnego i cukru (w niewielkich
ilościach). Unikaj dużych ilości
kawy i ostrych przypraw. Nie sól
zbyt wiele.
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