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Nadzieja, rewolucja, zmiana. 
Ale też wiele niespełnionych 
marzeń. W „Zielonym mieście” 
przyszedł czas na młodych. 

„Mam wrażenie, że my, młodzi, 
w ogóle się nie liczymy” – 
powiedziała młoda kobieta na 
zakończenie jednej z debat 
o partycypacji społecznej i udziale 
w polityce. Trudno się z nią nie 
zgodzić. Młodzi ludzie znajdują 
się na marginesie rzeczywistości. 
Bezrobotnych jest wśród nich już 
niemal 30 procent, a w małych 
miasteczkach – znacznie więcej. 
Wykształcenie nie gwarantuje ni-
czego.  Szanse na własne miesz-
kanie są minimalne. Poczucie 
bezpieczeństwa to abstrakcja. 
Więc dla kogo jest ten kraj?  

Spójrzmy choćby na politykę – mło-
dzi się w niej nie liczą. I odwdzię-
czają się tym samym: znacząca ich 
większość nie wierzy w politykę. 
A to wspaniały dar dla rządzących, 
życiodajny eliksir dla braku zmiany. 
Szczególnie pożywny dla tych 

starszych panów w Sejmie, którzy 
– chcąc dostać się na kolejne stołki 
– zużywają 90 procent energii na 
potyczki z innymi starszymi pana-
mi, którzy mają ten sam cel. Koło 
się zamyka. 

Recykling polityków to napraw-
dę wyjątkowy sposób odzysku 
surowców wtórnych, któremu 
„Zielone miasto” nie jest przy-
chylne. W tym numerze staramy 
się uwypuklić różne konteksty 
nieciekawej sytuacji polityczno-
społeczno-gospodarczej, w jakiej 
funkcjonują młodzi: bezrobocia, 
braku perspektyw, konieczności 
migracji, poszukiwania dla siebie 
miejsca na coraz liczniejszych 
„śmietnikach” rzeczywistości. 

Ten swoisty Matrix  nie jest jednak 
pozbawiony wątków pozytywnych. 
Pojawiają się przebłyski programów 

naprawczych, zielona moderniza-
cja. Jest pole miejskich inicjatyw 
ludzi młodych i dla młodych. Są 
manifesty polityczne i akcje arty-
styczne. Są zaczyny egalitarnego 
społeczeństwa. Można coś z tym 
zrobić, a potem startować w wybo-
rach i odbierać władzę tym, którzy 
nie dbają o innych. 

Nikt za młodych nie przeprowadzi 
zmiany, bo inni są na to za starzy. 

i co im wtedy odpowiesz
gdy zapytają co czułeś
gdy miałeś 25 lat?
powtórzysz to, 
co przed chwilą mi powiedziałeś?
wymyka się 
dzień po dniu

Michał Kaczyński, warszawskie 2

Zapraszamy do zielonego miasta 
młodych. 
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18 | MŁODZI W LICZBACH

NAJMŁODSZA EUROPARLAMENTARZYSTKA MA 
26 LAT. TO MŁODA PIRATKA, AKTYWNA POLITYCZKA. 
NAJMŁODSZY POLSKI POSEŁ MA 24 LATA I NAZYWA 
SIĘ ZIOBRO. W UBIEGŁEJ KADENCJI NAJMŁODSZY 
BYŁ TUSK, W TYM SAMYM WIEKU.

6 | GŁOS MŁODYCH: 
TAK WIDZIMY NASZE MIASTA

W MAŁYCH MIASTECZKACH I DUŻYCH MIASTACH 
POLSKI TĘSKNIĄ ZA DOBRĄ POLITYKĄ KREOWANĄ 
NA POKOLENIE NAPRZÓD, A NIE NA CZTEROLETNIĄ 
KADENCJĘ. ZAMIAST SIEDMIU HIPERMARKETÓW 
W 35-TYSIĘCZNEJ MIEJSCOWOŚCI WOLELIBY 
POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS. 

8 | MŁODZI W EGALITARNYM MIEŚCIE

CZYJE INTERESY SĄ W MIEŚCIE UWZGLĘDNIANE? 
CZY SĄ TO INTERESY MŁODYCH LUDZI? 
CZY W MIEŚCIE CZUJĄ SIĘ ONI WAŻNI, DOCENIENI? 
CZY SĄ TRAKTOWANI JAK PEŁNOPRAWNI OBYWATELE 
I UCZESTNICY ŻYCIA SPOŁECZNEGO? 
CZY CZUJĄ SIĘ I CZY SĄ WŁĄCZENI W GŁÓWNY 
NURT ŻYCIA MIASTA?

Witaj w Zielonym 
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28 | OTO SZTOKHOLM

W TYM MIEŚCIE WSZYSCY POLITYCY SĄ 
ZIELONI, W HOTELACH NA ŚNIADANIE 
PODAJE SIĘ JAJKA OD SZCZĘŚLIWYCH 
KUR, A PEWIEN BUDYNEK W CENTRUM 
MIESZKAŃCY I GOŚCIE OGRZEWAJĄ 
WŁASNYMI CIAŁAMI. W PORÓWNANIU 
Z WIELOMA MROCZNYMI 
I NIEPRZEMYŚLANYMI KONSTRUKCJAMI 
MYŚLOWYMI OTACZAJĄCYMI NAS 
W POLSKICH MIASTACH, SZTOKHOLM 
TO EGZOTYCZNA WYSPA.  

23 | MIASTA MŁODYCH

PINK PIKNIK WE WROCŁAWIU, WYMIENNIK 
W CAŁEJ POLSCE, ODEZWA DO MŁODYCH 
Z BRUKSELI. MILIONY MŁODYCH LUDZI 
W PRZESTRZENI MIAST BUDUJE SWOJE 
MIEJSCE.

Mieście młodych

FOTO: SŁAWOMIR POTAPOWICZ
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Hej! Nazywam się Grzesiek Sikora, jestem działaczem politycz-
nym, przewodniczę Ruchowi Młodych,  współpracuję z Zielonym 
Instytutem i asystuję posłowi Robertowi Biedroniowi. Pochodzę 
z Lęborka, 35-tysięcznej miejscowości, która leży zaledwie o go-
dzinę drogi szybką koleją miejską od Trójmiasta, ale pod względem 
jakości życia, dostępu do dóbr, świadomości obywatelskiej jest od-
ległe od Gdyni, Sopotu i Gdańska o lata świetlne! Wychowując się 
w szarej, przytłaczającej rzeczywistości, w której jedyną atrakcją, 
a jednocześnie hamulcem rozwoju jest siedem hipermarketów, 
zrozumiałem, jak ważne jest budowanie egalitarnego społeczeń-
stwa, systemu, w którego rozwój zaangażowany jest każdy, 
a korzyści z rozwoju czerpią wszyscy. Lębork to swoisty przykład 
niszczenia przez neoliberalną politykę wszystkiego co lokalne. 
W imię wolnego rynku lokalne władze zabiły mały i średni biznes, 
wpuszczając na własne podwórko wielkie korporacje. Dzisiaj, tak 
samo jak w XIX wieku, „za chlebem” trzeba wyjechać do dużego 
miasta, bo w Lęborku praca dla młodych jest abstrakcją. A my, 
młodzi ludzie, chcemy tylko mieć prawo do godnego życia w takiej 
miejscowości jak Lębork.  Chcemy równych szans, a nie systemu 
dyfuzyjno-polaryzacyjnego, bo za długo czekaliśmy na okruchy, 
które miały spaść ze stołu zachodnich tłustych kapitalistów. 

W małych miasteczkach i dużych miastach Polski 
tęsknią za dobrą polityką kreowaną na pokolenie 
naprzód, a nie na czteroletnią kadencję. 
Zamiast siedmiu hipermarketów w 35-tysięcznej 
miejscowości woleliby politykę równych szans. 

głos młodych: 
tak widzimy 
nasze miasta
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Nazywam się Natalia Wadhwani, mam 24 lata, jestem 
absolwentką prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze jako 
studentka wzięłam udział w wyborach samorządowych do 
rady miasta z listy Wspólnoty Samorządowej Świdnicy. Po 
prostu „wygrałam casting” na kandydatkę na radną. 

Polityka na szczeblu lokalnym to kwestia konkretnych spraw 
do załatwienia, abstrakcyjne ideowe spory są wyłącznie tłem. 
Budowanie przyjaznego ludziom ekologicznego otoczenia nie 
jest sprawą lewicy czy prawicy, lecz zdrowego rozsądku.

Świdnica leży w województwie dolnośląskim, skazana na 
kontrast z Wałbrzychem z jednej strony, a z Wrocławiem – 
z drugiej. W ostatnich 10 latach liczba mieszkańców miasta 
zmniejszyła się o 10%. Trudno zatrzymać w nim młodych i wy-
kształconych ludzi, pełnych energii i zaangażowania, ponieważ 
w mieście brak perspektyw i możliwości podjęcia ciekawej 
i dobrze płatnej pracy. Wina spada nie na samorządy, lecz na 
rząd, który nie dba o politykę zrównoważonego rozwoju.

W radzie miejskiej brakuje młodych osób, które realnie wpły-
wałyby na losy Świdnicy i mogły decydować w sprawach, które 
ich dotyczą. Nie od rzeczy byłoby wymaganie od władz samo-
rządowych, by opracowały plany rozwoju lokalnej społeczności 
wykraczające poza perspektywę najbliższych wyborów. Lokalna 
władza, tak jak i władza państwowa, powinna kreować swoją 
politykę na pokolenie naprzód.

Nazywam się Bogumił Kolmasiak, mam 26 lat. Jestem związany 
z warszawskim Śródmieściem. Jako dziecko bardzo lubiłem swoją 
dzielnicę – przyjazną ludziom, z placami zabaw, małymi sklepami. 
Jako nastolatek i student miałem do dyspozycji wiele miejsc, w któ-
rych za niewielkie pieniądze można było coś zjeść czy napić się piwa 
z kolegami. Dziś to się zmieniło. Padają małe fi rmy, bo zastępują je 
oddziały banków, które zawsze zaoferują najwyższy czynsz, upada-
ją też lokale z duszą i historią. Burmistrz Bartelski mówi, że „albo 
będzie na bogato, albo przaśnie”, ale skutkiem takiego myślenia jest 
odebranie centrum miasta niepowtarzalnego uroku. Wygląd prze-
strzeni miejskiej często jest odpychający – reklamy korporacji są tak 
nachalne, że żadną miarą nie można ich ominąć wzrokiem. 

Są też pozytywne rzeczy, jak projekt artystyczny UFO - który w cza-
sie wakacji stanął w miejscu fontanny na placu Na Rozdrożu, tęcza 
na placu Zbawiciela  kluby sportów miejskich (frisbee, jo-jo) czy od-
radzanie się lokalności (chociażby święto ulicy Hożej). Pozytywnie też 
oceniam rolę squatersów, którzy stworzyli świetne miejsca aktywno-
ści społecznej w „Przychodni” i „Syrenie”. Niektóre zapomniane ulice, 
jak Poznańska, przeżywają odrodzenie – kwitną tam małe knajpki 
z kuchnią z różnych części świata. 
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Czyje interesy są w mieście uwzględniane? Czy są to 
interesy młodych ludzi? Czy w mieście czują się oni 
ważni, docenieni? Czy są traktowani jak pełnoprawni 
obywatele i uczestnicy życia społecznego? Czy czują się 
i czy są włączeni w główny nurt życia miasta?

młodzi 
w egalitarnym 
mieście

TEKST: 
PIOTR IKONOWICZ, 
BEATA MACIEJEWSKA, 
EWA RUTKOWSKA

linii demarkacyjnej. Nie chodzi tu 
tylko o płoty oddzielające ogrodzone 
osiedla od złych dzielnic, którymi 
często są centra miast. I nie tylko 
o ciepłe, jasne, przestronne wnętrza 
handlowych galerii, odcinające się 
od otaczających je zapuszczonych 
parków i ledwo zipiących osiedlowych 
sklepików. Chodzi także o rozwar-
stwienie decyzyjne. Czyje interesy 
są w mieście uwzględniane? Czy 
są to interesy młodych ludzi? Czy 
w mieście czują się oni ważni, doce-
nieni? Czy są traktowani jak pełno-
prawni obywatele i uczestnicy życia 
społecznego? Czy czują się i czy są 
włączeni w główny nurt życia miasta? 
Nie tylko jako grupa bywająca w miej-
scach rozrywki, dzięki którym może 
rozwiać się biznes np. gastronomicz-

„Miasto powinno być «szyte» na 
miarę człowieka, tętnić życiem, 
stwarzać warunki do pracy, rozrywki 
i wypoczynku, kreować demokra-
tyczną i otwartą przestrzeń pu-
bliczną, wyrównywać szanse obu 
płci, niwelować zarówno społeczne 
rozwarstwienie, jak i bariery archi-
tektoniczne” – pisali kilka lat temu 
Beata Maciejewska i Dariusz Szwed, 
konstruując zielony miejski manifest 
pt. „Zielone miasto nowej genera-
cji”. Czas mija, a manifest jest nadal 
aktualny; niektóre jego fragmenty 
wręcz pęcznieją aktualnością.

Rozważmy kwestię społecznego 
rozwarstwienia. To, co się w mieście 
wysoko ceni, od tego wszystkiego, co 
niechętnie widziane, oddziela rodzaj 

ny, ale także jako ważny podmiot, 
wobec którego kształtuje się politykę 
miasta i jego architekturę. Egalitarne 
miasto włącza młodych ludzi. 

Znów zacytuję zielony miejski ma-
nifest: „Zielone miasto to miasto to-
lerancyjne i otwarte, (…), w którym 
każdy mieszkaniec w pełni korzysta 
z przestrzeni dóbr publicznych, ma 
poczucie przynależności do lokalnej 
społeczności i wpływu na otaczającą 
rzeczywistość”. 

Tyle teorii i pytań. Przechodzimy 
do rzeczywistości. Piotr Ikonowicz, 
Beata Maciejewska i Ewa Rutkowska 
kreślą krajobrazy miast, za punkt 
odniesienia przyjmując społeczeń-
stwo egalitarne. 
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W TYM ROKU W RÓŻNYCH MIASTACH POLSKI ODBYWAJĄ 
SIĘ WARSZTATY „EGALITARNE SPOŁECZEŃSTWO” 
ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ PRZESTRZENIE 
DIALOGU, ZIELONY INSTYTUT I FUNDACJĘ IM. RÓŻY 
LUKSEMBURG – PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE ORAZ 
ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE: RUCH MŁODYCH I OSTRĄ 
ZIELEŃ. ZAJĘCIA NA WARSZTATACH PROWADZĄ AUTORKI 
I AUTORZY NINIEJSZEGO ARTYKUŁU.
FOTO: ELVIN
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ZASOBY LUDZKIE MAJĄ DOŚĆ!
Widziałem taki napis na murze w Przemyślu: 
Żądamy czegokolwiek!

W pięciu wynajmują kawalerkę w Warszawie. Krzysiek pracuje 
w korporacji Orange. Dostaje 1200 zł na rękę. Chętnie poszukałby 
lepiej płatnej pracy, ale wysyłanie cv to strata czasu, a na chodzenie 
i szukanie po mieście nie ma urlopu. Jeśli się zwolni, to co będzie 
jadł? Przecież z tego, co dostaje, nie da się zaoszczędzić. Więc tkwi 
w miejscu już trzeci rok. Nie widzi żadnych perspektyw ani na awans, 
ani na lepszą pracę. Dwaj współlokatorzy nie znaleźli nawet takiej 
i Krzyśkowi zazdroszczą. Tkwią w Warszawie i roznoszą ulotki, bo 
wstydzą się wrócić do domu z niczym. Jeden pracuje na czarno, też za 
minimalną stawkę i wybiera się do Anglii. Przed świętami ogłaszał się 
DHL. Poszli, a tam kazali im „na próbę” ładować paczki do furgonetek. 
Przerzucili po kilka ton za friko, ale nie zostali zatrudnieni. Firma ma 
się odezwać, jak będzie praca. Taka za pieniądze.

Konrad skończył nauki polityczne. Ma licencjat i pracuje na budowach. 
Na stadionie narodowym płacili nieźle, ale najczęściej pod stołem. 
Zwolnił się, kiedy przez dwa miesiące dawali tylko zaliczki, i poszedł 

na budowę mostu północnego. Tam 
po trzech miesiącach upomniał się 
o umowę. Potrzebował ubezpieczenia, 
bo zaczęły się jakieś problemy 
z zatokami. Kiedy postawił sprawę na 
ostrzu noża, majster powiedział przez 
telefon, że już nie ma dla niego pracy. 
Czas mijał, a właściciel mieszkania 
chciał czynszu. Więc wyciął z gazety 
ogłoszenie, wsiadł do busa i pojechał 
do Włoch. Pracowali w polu. To była 
Kalabria, jakaś wiocha. Zorientował 
się, o co chodzi, kiedy w nocy próbo-
wał wyjść na świeże powietrze i oka-
zało się, że na noc barak zamykają. 
Wyciągnęła do stamtąd jakaś ekipa 
budowlana, Polacy i Serbowie. 

Barcelona, Ramblas, główny pasaż 
handlowo-turystyczny w sercu bogatej 
Katalonii. Na każdej ławce siedzi chło-
pak lub dziewczyna z takim samym 
napisem na kartonowej tabliczce: „En 

1 0

FOTO: RUSSELL POLLARD
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NA KAŻDEJ ŁAWCE SIEDZI CHŁOPAK 
LUB DZIEWCZYNA Z TAKIM SAMYM 
NAPISEM NA KARTONOWEJ TABLICZCE: 
„EN TU PUTA VIDA NO TENDRAS UNA 
PUTA CASA!”, CO W ZŁAGODZONYM 
TŁUMACZENIU ZNACZY: „NIE BĘDZIESZ 
MIAŁ CHOLERNEGO MIESZKANIA 
W SWOIM PIEPRZONYM ŻYCIU!”. 
FOTO: RUSSELL POLLARD

tu puta vida no tendras una puta casa!”, co w złagodzonym 
tłumaczeniu znaczy: „Nie będziesz miał cholernego mieszkania 
w swoim pieprzonym życiu!”. Andrzej podchodzi do dziewczyny i wyja-
śnia łamaną angielszczyzną, że jest z Polski i szuka pracy. Dziewczyna 
wybucha śmiechem. Tu połowa młodzieży nie pracuje. Ale prowadzi go 
na squat. Więc Andrzej wraz z ekipą Romów zbiera makulaturę i złom. 
Wieczorem pociesza się tanim winem z kartonu. Tęskni za synem, 
którego po eksmisji odebrał mu sąd rodzinny. Jego dziewczyna załapała 
się za jakiegoś sklepikarza i wywiozła małego do Francji. 

Rafałowi się udało. Ma pracę w dużej piwnej korporacji. Służbowy sa-
mochód, komórka. Z dumą nosi na szyi smycz z nazwą koncernu i roz-
daje kolegom z osiedla w Radomiu otwieracze do piwa. Postawił kratę 
browaru i szpanuje. Jednak nie ma tęgiej miny. Firma wysłała go na 
południe kraju, ponad 400 km od domu. Codziennie dzwonił do domu 
ze służbowej komórki i co tydzień przyjeżdżał do Radomia służbowym 
wozem. Ktoś się wkurzył na górze i kazali mu na weekendy zostawiać 
samochód na służbowym parkingu. A za prywatne rozmowy ze służ-
bowego telefonu zagrożono zwolnieniem. Patrzy na kolegów 
i mimo wszystko im zazdrości, bo oni zaraz pijani wrócą do domu, 
a on wyjedzie i nie wie, kiedy zobaczy żonę i dzieciaki. Od dwóch lat 
jest gościem w swoim domu i wcale się nie zdziwi, jeśli to wszystko 
skończy się rozwodem. 

Co bystrzejsi uczą się języków 
i wyjeżdżają. Po pierwszej dużej 
fali emigracji zarobkowej zaczęły 
się wywiady. Dziennikarz polskiej 
telewizji pyta parę młodych ludzi 
w Londynie o to, jak im się powo-
dzi. A młodzi emigranci nie posia-
dają się ze zdumienia, że można 
tak dobrze żyć. Wprawdzie praca 
jest ciężka i daleko od domu, 
ale za to po zapłaceniu czynszu 
i rachunków zostaje im sporo 
pieniędzy. Nawet na kino, zakupy, 
urlop w kraju, inne przyjemności. 
Dotychczas nie wiedzieli, że moż-
na żyć normalnie. 

Dla tych w kraju niewolnictwo, 
długi, tułanie się po wynajętych 
i nieopłacanych w terminie miesz-
kaniach to norma. Innego życia 
nie znają. Żeby je poznać, trzeba 
wyjechać. 
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Budowa pod Warszawą. Norwescy dziennikarze chcą porozmawiać 
z polskimi robotnikami. Budowlańcy uciekają przed dziennikarzami 
albo odmawiają. Tylko kilku Ukraińców zgadza się na rozmowę. 
Wreszcie znajduje się młody Polak gotów udzielić wywiadu. Schodzi 
z dachu i uprzejmie wyjaśnia, że przyjechał do kraju tylko na kilka 
miesięcy, bo chce, żeby jego syn urodził się w ojczyźnie. Dlaczego 
nie zostanie? Czy chodzi o pieniądze? Nie – wyjaśnia Rafał. – Je-
stem dekarzem, i to dobrym. W kraju też bym zarobił w moim 
fachu. Ale tu się nie szanuje człowieka pracy. W Anglii, kiedy trzeba 
coś szybko dźwignąć, nawet ci z biura wychodzą i pomagają. 
Z szefem jestem na ty i chodzimy czasem razem do pubu na piwo. 
A tu? Tu traktują nas jak śmieci. Jak gorszy gatunek. Roboli. 

Ci młodzi ludzie znani są jako „pokolenie 1600 brutto”, bo to 
stawka najczęściej oferowana wchodzącym na rynek pracy, jeśli 
w ogóle ktoś oferuje im umowę o pracę. Równie przerażająca jest 
cena, którą trzeba płacić za nieco wyższe zarobki. Oto głos inter-
nautki pod informacją o podniesieniu płacy minimalnej: „Mam 
21 lat, stawka godzinowa to 9 zł na rękę. Robię 12 godzin przez 
6 dni w tygodniu. 3 godziny to dojazdy. Na życie i sen mam 
9 godzin dziennie. Prasuję koszulę i idę spać, przecież o 4.40 mam 
autobus do pracy, będę w domu po 19. Mam te 2592 i co z tego? 
Kiedy mam żyć? Wolny dzień przesypiam, aby się regenerować 
i aby organizm nie padł. Stać mnie na komputer/

/smartphon/motor, ale nie mam życia. 
I co? Mieć życie i zarabiać i żyć w cią-
głym strachu, czy nie zabraknie tego 
ostatniego dnia na chleb, czy zasuwać 
i nie mieć życia? Chyba kupię sobie 
śpiwór i zamieszkam w pomieszczeniu 
socjalnym w hotelu. Zaoszczędzę 
3 godziny dziennie, dłużej bym spała. 
Wybaczcie za błędy, dostałam przerwę 
i piszę z telefonu”.

Starsze powojenne pokolenie cieszyło 
się, że jest chleb i nie ma wojny. Niesio-
łowski radośnie objadał się szczawiem 
i mirabelkami. A młodym dzisiaj w Pol-
sce ma wystarczyć jakakolwiek praca, 
za jakakolwiek płacę? Nie ogarniam.

PIOTR IKONOWICZ
DZIAŁACZ SPOŁECZNY, POLITYK, DZIENNIKARZ, 
PRAWNIK. POSEŁ NA SEJM II I III KADENCJI. 
WSPÓŁPROWADZI KANCELARIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI 
SPOŁECZNEJ, KTÓRA WSPIERA OSOBY UBOGIE 
ORAZ PRZECIWDZIAŁA EKSMISJOM. DORADCA 
RUCHU PALIKOTA. AUTOR RAPORTU PT. „DIAGNOZA 
KRYZYSU SPOŁECZNEGO W POLSCE”. 

CI MŁODZI LUDZIE ZNANI SĄ JAKO 
„POKOLENIE 1600 BRUTTO”, 
BO TO STAWKA NAJCZĘŚCIEJ 
OFEROWANA WCHODZĄCYM NA RYNEK 
PRACY, JEŚLI W OGÓLE KTOŚ OFERUJE 
IM UMOWĘ O PRACĘ. 
FOTO: LUIS MOLINA
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MŁODZI NA MINUSIE
Jeszcze nigdy tak wielu młodych 
nie zależało od tak niewielu starych.

„Nikt nie przewidział skali i intensywności manifestacji orga-
nizowanych głównie przez ludzi młodych o różnych przekona-
niach politycznych, o różnym statusie społecznym, mieszkają-
cych w miastach dużych i małych. To pierwsza taka mobilizacja 
w III Rzeczypospolitej” – pisał Edwin Bendyk, publicysta, czło-
nek rady programowej Zielonego Instytutu, o demonstracjach 
przeciwko ACTA, które półtora roku temu przetoczyły się przez 
Polskę i które natchnęły go do napisania popularnej książki 
„Bunt Sieci”. W proteście przeciwko ograniczaniu wolności 
w sieci tysiące ludzi, od Koszalina po Kraków, od Torunia po 
Bielsko-Białą, wzięło udział w akcjach obywatelskiej niezgody, 
wskazując, że polityka rządzących jest archaiczna, kiepska, nie 
przystaje do współczesnych realiów. I że nie służy społeczeń-
stwu, lecz korporacjom, fi nansjerze, oderwanym od rzeczywi-
stości politykom. 

To było prawdziwe powstanie egalitarnej społeczności sieci na 
rzecz egalitarnego społeczeństwa. Zryw niepowtórzony. Nic inne-
go wcześniej ani później już się tak nie udało.

Prawicowy 
Ruch Oburzonych

Zwolennicy PiS i rozmaitych teorii spisko-
wych swoją aktywnością i umiejętnością 
skrzyknięcia się biją na głowę młodych 
ludzi w Polsce. Wystarczy wspomnieć, 
że Ruch Oburzonych powstawał u nas 
w elitarnym warszawskim liceum i był 
kierowany przez jedną z nauczycielek, 
która prowadziła młodych na debaty 
i inspirowała do wyrażania swojego 
zdania i sprzeciwu wobec hierarchii. 
Skończyło się na niczym, podczas gdy na 
świecie Ruch Oburzonych, który wyszedł 
z Hiszpanii, objął 82 kraje i zgromadził na 
ulicach miliony młodych protestujących 
przeciwko bezrobociu, żądających m.in. 
poprawy warunków zatrudnienia mło-
dych i lepszej polityki mieszkaniowej. 

Dziś buduje się w Polsce Platformę 
Oburzonych – powstaje ona wokół pra-
wicowego związku zawodowego. Jego 
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liderzy to mężczyźni w wieku około 50 lat. Pod tym 
względem między Platformą Oburzonych, Platformą 
Obywatelską, PiS-em, SLD, Ruchem Palikota i PSL-em 
nie ma żadnej różnicy. Można zagłosować „na ślepo” 
i być pewnym, że głos padnie na organizację, w której 
przewodzą starsi mężczyźni przekonani o swojej racji 
i bezwzględnej wyższości. Za 20 lat nie będą już ak-
tywnie uczestniczyć w życiu społecznym i publicznym, 
będą mieli za sobą większość swojego życia. Ale to oni 
dzisiaj mają wyłączność decydowania o tym, jak za te 
20 lat będziemy żyć.

Egalitaryzm na przyszłość 

Na całym świecie radni i prezydenci miast wraz 
z innymi obywatelami biorą udział w demonstracjach, 
wiwatują w Paradach Równości, na corocznych manife-
stacjach 8 marca głoszą pochwałę równouprawnienia. 
W Polsce na obecność miejskich notabli można zawsze 
liczyć w czasie uroczystości kościelnych czy spotkań 
biznesowych. Młodzi ludzie nie są z tego porządku. 

Pomysłów na reformę i „odbetonowanie” układu 
starszych panów może być wiele. Trzeba by zacząć 
od demokratyzacji systemu edukacji i od zmian 
programów szkolnych na demokratyczne i uczące 

demokracji. Potrzebna jest zmiana 
postaw dyrektorów szkół i nauczycie-
li, aby zachęcali uczniów i uczennice 
do udziału w demonstracjach, do an-
gażowania się w sprawy publiczne, 
do przysłuchiwania się obradom rad 
miast – aby młodzi mieli poczucie 
sprawczości i lepiej rozumieli, co się 
dzieje w sferze publicznej. Zorgani-
zowane niedawno warsztaty „Ega-
litarne społeczeństwo”, w których 
zajęcia prowadzili autorzy i autorki 
niniejszego artykułu, to kropla 
w morzu potrzeb. 

Potrzebna jest zmiana. Tylko kto ma 
ją przeprowadzić? 

BEATA MACIEJEWSKA
REDAKTORKA NACZELNA „ZIELONEGO MIASTA”, 
PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDATORÓW 
ZIELONEGO INSTYTUTU. EDUKATORKA 
I DZIAŁACZKA SPOŁECZNA. AUTORKA 
PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH I PUBLIKACJI 
Z DZIEDZINY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, 
RÓWNOŚCI SZANS, M.IN. „JAK PISAĆ I MÓWIĆ 
O DYSKRYMINACJI”, „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
METROPOLII SILESIA”. WKRÓTCE UKAŻE SIĘ JEJ 
KSIĄŻKA PT. „POLKA POWIATOWA I ZIELONA 
MODERNIZACJA”. 

NA ŚWIECIE RUCH 
OBURZONYCH, KTÓRY 
WYSZEDŁ Z HISZPANII, 
OBJĄŁ 82 KRAJE 
I ZGROMADZIŁ NA ULICACH 
MILIONY MŁODYCH 
PROTESTUJĄCYCH 
PRZECIWKO BEZROBOCIU, 
ŻĄDAJĄCYCH M.IN. POPRAWY 
WARUNKÓW ZATRUDNIENIA 
MŁODYCH I LEPSZEJ POLITYKI 
MIESZKANIOWEJ. 
FOTO: ELVIN
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MŁODA KOBIETA W MIEŚCIE
Młode kobiety potrzebują dla siebie przestrzeni – 
rozumianej i dosłownie, i metaforycznie.

Rozrywka

Młody mężczyzna w barze, przy bilardzie czy kręglach, sam, bez 
kolegów – nie budzi kontrowersji. Ale kiedy młoda kobieta sama idzie 
do baru, pije alkohol i dołącza do grających w bilard – pojawiają się 
wyłącznie oceny. A młode kobiety potrzebują dla siebie przestrzeni. 
Na przykład takiej, jak wiedeńska Machencafe, którą Bartłomiej Kozek 
opisuje w „Zielonym Nowym Ładzie społecznym”: „Podejście włącza-
jące kobiety w (…) organizację [kawiarni] zostało podjęte na każdym 
etapie realizacji projektu – po to, by przestrzeń została oswojona przez 
jej użytkowniczki, począwszy od wyszukania odpowiedniego miejsca 
w przestrzeni dzielnicy, aż po wystrój kawiarni.” 

W polskich miastach trudno znaleźć podobne miejsca – przeznaczone 
szczególnie albo wyłącznie dla młodych kobiet. Jeśli już są – to raczej 
dla młodych matek. Parki, ogródki jordanowskie, seanse fi lmowe, na 
które można przyjść z dzieckiem, spotkania, podczas których za-
pewnia się opiekę nad dziećmi. Wciąż mało jest miejsc przyjaznych 
dla kobiet, których obsługa dba o to, aby nikt nie zaczepiał klientek, 
gdzie panuje odpowiednia oferta gastronomiczna. Może to stereotyp, 
ale skoro wiemy, że kobiety częściej niż mężczyźni dbają o to, co 

jedzą, to dlaczego nie bierze się tego 
pod uwagę? Nadal mało jest miejsc 
bez seksistowskich plakatów na 
ścianach, z przyjazną muzyką, miłą 
atmosferą i czystymi toaletami. 

Takim otwartym, przyjaznym miejscem 
jest z pewnością klub Regeneracja 
na warszawskim Mokotowie. Osobna, 
przestronna sala dla dzieci – kolorowe 
meble, pufy; można poszaleć. 
W soboty zajęcia rysunkowe, w nie-
dziele atrakcje przygotowane przez 
dziewczyny z Muchy Samochwały. Cza-
sem czytanie bajek, zawsze dziecięce 
menu i dobra atmosfera. Pozostałe 
pomieszczenia urządzone „meblowym 
demobilem”, przyjaźnie i kolorowo. Dla 
dorosłych imprezy muzyczne, spo-
tkania entuzjastów i entuzjastek gier 
planszowych. Latem goście oblegają 
ogródek, który rozciąga się na część 
parku Morskie Oko – tu grają w bad-
mintona, a w przerwach wracają do 
stolików. Stojaki na rowery zapełnione. 
W ciągu dnia z oferty Regeneracji 
korzystają organizacje pozarządowe, 

FOTO: ELVIN



bo to dobre miejsce na spotkanie 
– bez tłoku, z dobrym jedzeniem. 
Duża oferta wegetariańska, mleko 
sojowe do kawy, wszystko przygo-
towane z pomysłem i sercem.

Miejsca dla kobiet to często siedzi-
by organizacji pozarządowych, 
w których oferuje się  warsztaty 
i zajęcia tylko dla tej grupy, nie 
zawsze jednak są one przeznaczo-
ne wyłącznie dla kobiet młodych. 
I trudno to nazwać ofi cjalną ofertą 
miejską. Jest to raczej sfera „wyrę-
czania” miasta przez organizacje 
pozarządowe: zajęcia z szeroko 
rozumianej sfery podnoszenia 
świadomości, spotkania kulturalne 
wokół książek, kulinarne i manu-
alne „Do It Yourself” zapewniane 
przez anarchofeministki związane 
z ruchem squaterskim, imprezy 
organizowane przez feministki. 
Niestety – wszystko to w dużych, 
a właściwie w największych mia-
stach. 

Sport

Na zaspokajanie potrzeb męż-
czyzn, np. na budowę stadionów, 
wydaje się sporo pieniędzy, ale 
trudno się dopatrzyć podobnych 
nakładów fi nansowych przezna-
czonych na rozrywkę dla kobiet. 
Przykład? Stadion Narodowy 
w Warszawie kosztował prawie 
2 miliardy złotych, wszystko 
z pieniędzy polskich podatników, 
bo budowa nie była dotowana 
z środków unijnych. Miesięczne 
utrzymanie stadionu to 
1,5 miliona złotych. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że kobiety 
nie bywają na stadionach. By-
wają, ale robią to zdecydowanie 
rzadziej niż mężczyźni. Podobnie 
rzecz się ma z Orlikami, które wy-
magają dodatkowych nakładów, 
aby chętniej korzystały z nich 
młode kobiety (np. specjalnych 
zachęt lub możliwości korzystania 
z boisk do piłki ręcznej czy siat-

kowej). Nie jest prawdą, że obiekt 
sportowy jest przeznaczony dla 
wszystkich. Skoro młodzi męż-
czyźni byli socjalizowani tak, by 
sport był jedną z przynależnych 
im form aktywności, to odwiedza-
nie Orlika będzie dla nich czymś 
nie podlegającym dyskusji. Młode 
kobiety były jednak socjalizowa-
ne inaczej, w efekcie uprawianie 
sportu niekoniecznie jest dla nich 
tak oczywiste. Warto pomyśleć 
o akcjach popularyzujących sport 
kobiet; mogłoby to być zadanie 
gmin.

W niektórych dużych miastach za-
dbano o siłownie tylko dla kobiet, 
zgodnie z sensownym założeniem, 
że część kobiet woli ćwiczyć we 
własnym gronie. Niestety, nie są 
to inicjatywy częste, a z wpisów 
na forach internetowych wynika, 
że kobiety poszukują miejsc, 
w których będą się czuły kom-
fortowo i bezpiecznie. W krajach 
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W POLSKICH MIASTACH TRUDNO 
ZNALEŹĆ MIEJSCA PRZEZNACZONE 
SZCZEGÓLNIE ALBO WYŁĄCZNIE 
DLA MŁODYCH KOBIET. 
JEŚLI JUŻ SĄ – TO RACZEJ 
DLA MŁODYCH MATEK. 
FOTO: ELVIN



zamieszkiwanych przez znaczącą 
liczbę muzułmanów, na basenach 
rezerwuje się godziny pływania 
tylko dla kobiet. Pomysł cieszy 
się sporym zainteresowaniem, 
bo kwestie religijne i obyczajowe 
nie muszą stać w sprzeczności 
z aktywnym życiem. 

Bezpieczeństwo

Od stadionów, sportu, barów 
i rozrywki niedaleko do bezpie-
czeństwa w mieście. Kobiety, 
zwłaszcza młode, często mówią 
o tym, że ich poczucie zagrożenia 
wzrasta wraz z liczbą miejsc 
o niskiej kontroli społecznej. 
Kobiety czują się nieswojo tam, 
gdzie jest dużo zakamarków, 
krzaków, oświetlenie jest nie-
wystarczające lub nadmierne 
(np. na niektórych przystankach 
autobusowych oczekujący są wi-
doczni „jak na patelni”, ale sami 
nie widzą niczego poza zasięgiem 

światła), brak monitoringu. 
W „Projekcie na rzecz przestrzeni 
publicznej” (Project for Public 
Spaces – PPS) działającym 
w Stanach Zjednoczonych od 
1975 r. wskazuje się na wielora-
kie sposoby czynienia przestrzeni 
bardziej bezpieczną, jak rewita-
lizacja parków, w których warto 
otwierać miejsca służące rekre-
acji, czy pamiętanie o oświetleniu 
czyniącym przestrzeń bardziej 
otwartą, aby była chętnie odwie-
dzana. Im więcej przechodniów, 
tym bezpieczniej, gdyż wzrasta 
kontrola nieformalna. 

Na bezpieczeństwo kobiet 
zwracają uwagę nie tylko archi-
tekci miejskiej przestrzeni, ale 
także m.in. eksperci ONZ, którzy 
analizują przestrzeń publiczną 
pod względem przystosowania do 
potrzeb kobiet i mężczyzn. Jego 
ważnym elementem jest bez-
pieczny transport – kobiety nie 

staną się uczestniczkami „noc-
nego życia”, nie mając poczucia 
bezpieczeństwa. Przykładem my-
ślenia o bezpieczeństwie kobiet 
jest choćby osobny wagon 
w każdym składzie metra 
w Meksyku (chodzi oczywiście 
o uniknięcie molestowania sek-
sualnego). Dobrym pomysłem 
są bezpieczne taksówki, podwo-
żące pod sam dom i czekające, 
aż kobieta wejdzie do klatki. 
Bo niezależnie od faktycznych 
możliwości samoobrony – kobiety 
są częściej narażone na napaści, 
także o charakterze seksualnym, 
których boją się najbardziej.

EWA RUTKOWSKA
TRENERKA ANTYDYSKRYMINACYJNA, 
WYKŁADOWCZYNI AKADEMICKA. 
WSPÓŁAUTORKA M.IN. PORADNIKA 
DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK 
„RÓWNA SZKOŁA - EDUKACJA WOLNA 
OD DYSKRYMINACJI” A TAKŻE RAPORTÓW 
DOTYCZĄCYCH GENDER MAINSTREAMING, 
PRZEMOCY WOBEC KOBIET I EDUKACJI 
W POLSCE. 
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młodzi w 
Najmłodsza europarlamentarzystka 
ma 26 lat. To Młoda Piratka, aktywna 
polityczka. 

353 studentów
Tylu studentów przypada na 
1000 mieszkańców najbardziej 
„studenckiego” miasta całej Eu-
ropy – podkarpackiego Rzeszowa 
(dla porównania: w Berlinie 
i Atenach liczba studiujących 
nie przekracza 50 osób na 
1000 mieszkańców). W Rzeszowie 
studenci kształcą się m.in. na 
Uniwersytecie Rzeszowskim 
i Politechnice Rzeszowskiej (łącz-
nie około 40 tysięcy) i w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania 
(kolejne 8 tysięcy). Rzeszów jest 
ponadto jednym z liderów wśród 
polskich miast w dziedzinie jako-
ści życia. 

4, 117 punktów
Tyle punktów na 5 możliwych 
zdobyło miasto Saint Luis w stanie 
Missouri, zwycięzca rankingu 
najszczęśliwszych miast do 
życia i pracy dla młodych ludzi 
w Stanach Zjednoczonych 
(ranking przeprowadził portal 
CareeBliss.com). Całą pierwsza 
dziesiątka to miasta średniej 
wielkości. Zwyciężyły, bo koszty 
utrzymania są w nich stosunko-
wo niskie, konkurencja na rynku 
pracy nie tak mordercza, jak 
w wielkich miastach, szanse 
rozwoju  – duże, a jakość życia – 
wysoka. 

10 procent 
Tyle wynosi odsetek młodych ludzi 
na świecie, którzy poznali się za 
pośrednictwem Facebooka.

83,5 procent 
Taki odsetek młodych Finów 
i Finek dostaje propozycję pracy, 
stażu lub dalszego kształcenia 
w ciągu trzech miesięcy 
od rejestracji w urzędzie 
dla bezrobotnych. 
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liczbach

55 procent
To odsetek osób młodych w Grecji 
i Hiszpanii, które nie mają pracy. 
W Portugalii, Irlandii, na Węgrzech 
i we Włoszech bezrobocie młodych 
sięga 30 procent, w Polsce – 
27 procent. W całej Unii Europejskiej 
zatrudnienia poszukuje 5,5 miliona 
młodych, a na świecie – około 
75 milionów, co odpowiada podwo-
jonej liczbie mieszkańców Polski. 
Szacuje się, że w kolejnym dziesię-
cioleciu na rynek pracy wejdzie pół 
miliarda młodych ludzi.

147 tysięcy 
Szacuje się, że do 2030 r. „zniknie” 
tylu mieszkańców Łodzi – najszybciej 
wyludniającego się miasta w Polsce. 
Nie dość, że jest to miasto coraz 
bardziej „odsysane” z młodych, to 
w województwie łódzkim żyje się 
w Polsce najkrócej. Średnia życia 
mężczyzn wynosi tu70,1 lat, a kobiet 
– 79,4 lat. Mieszkanki województwa 
łódzkiego żyją wiec o 2,5 roku krócej 
niż mieszkanki Podlasia i Podkarpa-
cia, gdzie średnia życia jest najwyż-
sza, a łodzianie – o prawie 4 lata 
krócej niż mężczyźni z Podkarpacia 
i Małopolski.

7, 09 miliarda
To liczba mieszkańców Ziemi. Więcej 
niż połowa ludzkości mieszka 
w miastach. Średnia długość życia 
na świecie wynosi 68 lat. Więcej niż 
miliard ludzi skończyło 60 lat i więcej 
niż miliard to osoby pomiędzy 
12. a 18. rokiem życia. Spośród 
młodych 9 osób na 10 mieszka 
w krajach najbiedniejszych. Najwięk-
szy odsetek młodych jest w Afryce, 
a najniższy – w Europie. Mniej niż 
18 lat ma 57 procent mieszkańców 
Ugandy, ale zaledwie 17 procent 
mieszkańców Włoch, Grecji i Hisz-
panii. 

1 dolar
Za tę kwotę żyje dziennie co czwarty 
młody człowiek na świecie. 

Najmłodszy polski poseł ma 24 lata 
i nazywa się Ziobro. W ubiegłej 
kadencji najmłodszy był Tusk, 
w tym samym wieku.
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29 lat
Tyle lat ma jedna z dwóch najmłodszych 
posłanek do Parlamentu Europejskiego 
– Emilie Turunen z Danii, członkini Grupy 
Zielonych/Wolny Sojusz Europejski. Zanim 
została eurodeputowaną, była wolonta-
riuszką duńskiej organizacji humanitarnej 
Dan Church Aid (pracowała m.in. w Kam-
bodży) i przewodniczącą młodzieżówki So-
cjalistycznej Partii Ludowej. Obecnie jest 
członkinią partii socjaldemokratycznej. 

Turunen zajmuje się m.in. kwestią miejsc 
pracy dla młodych i odpowiada  w Grupie 
Zielonych w PE  za „Europejski pakiet 
gwarancji dla młodych”. Zgodnie z tym 
pakietem każdy młody człowiek (w wieku 
poniżej 25 lat), który ukończył szkołę lub 
stracił pracę, w ciągu czterech miesięcy 
ma otrzymać propozycję pracy, stażu albo 
dalszego kształcenia zawodowego. 

Druga młoda deputowana w Parlamen-
cie Europejskim  to Anna Andersdotter 
(urodzona w 1987 r. ), także należąca do 
Grupy Zielonych w PE. – Jest szwedzką 
polityczką, członkinią Młodych Piratów – 
czyli młodzieżówki Partii Piratów.  
W wyborach w 2009 r. do PE kandydowała 
bez powodzenia  z drugiego miejsca, ale 
po wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
jej ugrupowanie zdobyło uprawnienie do 
objęcia dodatkowego mandatu, została 
zatem europosłanką w grudniu 2011 r. 

10 osób
Tyle jest w Sejmie obecnej kadencji 
posłów i posłanek w wieku poniżej 
29 lat. To zaledwie 2 procent składu 
460-osobowej niższej izby parlamen-
tu. Zresztą i tak trudno mówić 
o rzeczywistej reprezentacji, bo oso-
by przed 30. rokiem życia często cy-
nicznie wstawia się na partyjne listy 
ze względu na nazwisko. Najmłodszy 
w całej historii polskiego parlamen-
taryzmu jest poseł obecnej kadencji 
reprezentujący Solidarną Polskę 
– 24-letni Jan Ziobro, wcześniej ak-
tywny działacz PIS, niespokrewniony 
ze swoim potężnym  kolegą Zbignie-
wem o tym samym nazwisku. 
W poprzedniej kadencji było po-
dobnie: najmłodszym posłem był 
niespokrewniony z premierem Łu-
kasz Tusk z PO – wcześniej pomocnik 
tapicera. O dobrej polityce wobec 
młodych nie może być więc mowy. 
Średnia wieku posłów i posłanek 
w sejmie to około 50 lat.
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120 tysięcy
Tyle osób – głównie młodych kobiet 
i dzieci – przemyca się rocznie do 
miast Europy Zachodniej w ramach 
tzw. przemysłu seksualnego. To 
trzeci – po handlu bronią i narkoty-
kami – na liście najbardziej dochodo-
wych procederów przestępczych 
XXI wieku. Składają się na niego: 
handel dziećmi (m.in. w celu niele-
galnej adopcji), handel kobietami 
(m.in. w osiągania zysków z pro-
stytucji), handel tanią siłą roboczą 
i handel narządami. Szacuje się, że 
całkowita wartość rynku „handlu 
ciałem” to ponad 187 miliardów 
dolarów. 

300-400 
To szacunkowa liczba dzieci, które co 
roku w Bangkoku, stolicy Tajlandii, 
przychodzą na świat na ulicy, a ści-
ślej – w miejskich taksówkach. Skala 
zjawiska wynika z zakorkowania  
miasta – kobiety ciężarne nie mogą 
w porę dojechać do szpitali.38 procent 

To odsetek młodych ludzi grają-
cych w piłkę nożną – najpopular-
niejszy sport w Polsce. 35 procent 
młodzieży jeździ na rowerze, co 
trzeci młody człowiek biega. Tak 
wynika z badań przeprowadzo-
nych przez TNS OBOP w grupie 
osób w wieku 12–19 lat. O tym, 
czy młodzi ludzie uprawiają sport, 
decydują przede wszystkim możli-
wości: dostęp do danej dyscypliny 
i zorganizowane zajęcia. Wpływ 
na młodych mają też rodzice – to, 
czy interesują się sportem i upra-
wiają go razem z dziećmi (dekla-
ruje to 54 procent rodziców). FO
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Pink Piknik we Wrocławiu, Wymiennik w całej Polsce, 
odezwa do młodych z Brukseli. Miliony młodych ludzi 
w przestrzeni miast buduje swoje miejsca. 

miasta młodych
TEKST: NATALIA WADHWANI

cować gdziekolwiek chcemy w Europie; 
przekraczamy granice i dla wielu z nas 
euro jest jedyną walutą, jakiej kiedykol-
wiek używaliśmy.  Jednak to właśnie my  
żyjemy w kryzysie od pięciu długich lat, 
i nie mieliśmy możliwości wyrażenia 
swojego zdania w trakcie tworzenia 
systemu, który do niego doprowadził. 
To właśnie my zmagamy się z bez-
robociem wśród młodzieży, jakiego 
nigdy nie doświadczyli nasi rodzice. To 
właśnie nas  najbardziej dotykają so-
cjalne, ekologiczne i polityczne decyzje 
naszych starszych kolegów. 

Nie ma dwójki takich samych 
młodych, ale kryzys każdego z nas 
wciągnął w swój wir. Wszyscy do-
świadczamy postępującego demon-
tażu umowy społecznej i państwa 
opiekuńczego, rosnącej niepewności 
na rynku pracy i wszystkich innych 
zagrożeń związanych z prekariatem. 

Coraz więcej z nas traktuje zjedno-
czoną Europę jako powód wszyst-
kich problemów, a nie ich rozwiąza-
nie. Jak to się stało, że dotarliśmy aż 
do tego miejsca?

MIASTO-PAŃSTWO: 
EUROPA 
Tu przeczytasz fragmenty manifestu 
młodych zielonych polityków i poli-
tyczek europejskich. Jego autorami 
są: Delfi na Rossi, Maria Peteinaki, 
Markus Drake, Ska Keller, Terry 
Reintke i Vesna Jusup.

Młodzi w kryzysie – 
zmieńmy Europę! 

My, młodzi Europy, uważamy, 
że nastał najwyższy czas, aby 
odmienić Europę. Zbyt długo już 
starsi koledzy decydowali o naszej 
przyszłości, podejmując złe decyzje. 
Chcemy Europy dla ludzi, a nie dla 
banków. Europy, która dba o prawa 
i potrzeby socjalne, zamiast ślepo 
podążać za ideologią liberalizacji 
rynku. Dołączcie do nas!

W czym tkwi problem? 

My, młodzi, mamy dziś więcej wolności 
niż kiedykolwiek wcześniej, i dzięki niej 
możemy podróżować, studiować i pra-

• Pokojowy projekt Europa był i na-
dal jest dobrym pomysłem, jednak 
już nie wystarcza.
• Europa już nie jest miejscem do-
statku. Młodzi przestali wierzyć, 
że będą żyli dostatniej i lepiej niż 
ich rodzice. Bezrobocie wśród mło-
dych jest nawet wyższe niż średnie 
w całym społeczeństwie. Cięcia 
w polityce społecznej i podwyżki 
podatków uderzają najbardziej 
w nas, młodych. Uniemożliwiają 
nam one niezależne życie i pozo-
stawiają nas z ryzykiem wyklucze-
nia społecznego. Jednym z tego 
powodów jest fakt, że gdy starsze 
pokolenia tworzyły euro, zgodziły 
się na niedoskonałości unii monetar-
nej, licząc na to, że problemy same 
miną. Tymczasem zepchnęły one te 
problemy na kolejne pokolenia. 
• Wolność przemieszczania się 
w Unii Europejskiej przestała być 
możliwa fi nansowo. Erasmus jest 
tylko dla studentów, i to tylko tych, 
którzy mogą sobie pozwolić na to 
fi nansowo oraz czasowo. Podróżo-
wanie jest kosztowne. Gdy chcemy 
korzystać z prawa do pracy w innym 
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UNIA SOCJALNA NIGDY NIE STAŁA SIĘ 
FAKTEM. NEOLIBERALNA POLITYKA 
OSTATNICH DWÓCH DEKAD SPRAWIŁA, 
ŻE STAŁA SIĘ ONA PUSTYM FRAZESEM. 
MARZYLIŚMY O EUROPIE, KTÓRA 
BĘDZIE OFEROWAŁA LUDZIOM KORZYŚCI 
SOCJALNE I BEZPIECZEŃSTWO, JEDNAK 
TAK SIĘ NIE STAŁO.
FOTO: LUIS MOLINA

kraju, napotykamy bariery języko-
we, biurokratyczne i różnice w po-
lityce społecznej. Te i inne czynniki 
sprawiają, że zjednoczona Europa 
jest jedynie „projektem dla elit” – 
tych, których stać na podróżowanie.
• Obietnica partycypacji społecz-
nej w decyzjach na poziomie Unii 
Europejskiej jest jedynie pustym 
frazesem. Demokratyzacja insty-
tucji pozostaje niepełna. Państwa 
członkowskie i ich rządy dominują 
w procesie podejmowania decyzji. 
Starzy w garniturach decydują 
o życiu młodych. Symulacje parla-
mentarne są jedynie symulacjami, 
niczym więcej. 
• Unia socjalna nigdy nie stała się 
faktem. Neoliberalna polityka ostat-
nich dwóch dekad sprawiła, że jest 
ona pustym frazesem. Marzyliśmy 
o Europie, która będzie oferowała 
ludziom korzyści socjalne i bezpie-
czeństwo, jednak tak się nie stało.

Potrzebujemy nowych wizji. 

(…)

Europa dla wszystkich! 

Chcemy żyć w takiej Europie, w której 
nie będzie potrzeby przeznaczania 
milionów na cele charytatywne. Gdzie 
Ahmed i Klaas-Peter, Dušan i Inés będą 
chodzić do tej samej szkoły; gdzie 
szefowie będą dla nas mili i zapłacą 
za nadgodziny; gdzie dwie kobiety 
będą mogły się całować w dowolnym 
miejscu; gdzie prawo głosu nie będzie 
związane z wiekiem czy miejscem uro-
dzenia; gdzie będzie można zamiesz-
kać w dowolnym miejscu; gdzie zajęcia 
na uniwersytecie nie będą przywilejem, 
lecz prawem; gdzie nikt nie będzie się 
bał innych, bo wygląda inaczej; gdzie 
banki – zamiast zajmować się speku-
lacjami – będą robić robią inwestycje 
społeczne i środowiskowe; gdzie 
transportem publicznym będzie można 
dotrzeć wszędzie, a szpitale i leki będą 
dostępne dla wszystkich. (…)

Zreformujmy Europę!

Aby osiągnąć te cele, musimy 
wiele zmienić. Przede wszystkim 

potrzebujemy wizji i motywa-
cji, aby podjąć kroki w kierunku 
Europy odpowiadającej naszym 
potrzebom. Potrzebujemy politycz-
nej woli, nacisków ze strony wielu 
ruchów i inicjatyw, ale również 
parlamentarnych większości. Po-
lityczna wola zostanie osiągnięta 
wtedy, gdy naciski „ulicy” staną 
się powszechne. Jednak politycz-
na wola oraz wiara w sukces są 
niezbędne, aby wyciągnąć ludzi na 
ulice. (…) Zmiany muszą angażo-
wać  wszystkie szczeble oraz każ-
dego z osobna. Nasze idee muszą 
zostać rozpowszechnione. To nie 
jest zadanie dla rządów, polityków, 
liderów studenckich czy jakich-
kolwiek jednostek. Nie będziemy 
czekać na bohatera, dokonamy 
tego sami. 

Wzywamy Cię do dołączenia do nas 
w budowaniu nowej Europy! 

Dołącz do nas na www.youthincrisis.eu

TŁUMACZENIE: ŁUKASZ STERNIK
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MIASTO-PAŃSTWO: 
WYMIENNIK

Wymiennik jest społecznością otwar-
tą, tworzącą wsparcie dla lokalnej 
ekonomii opartej na wzajemnych 
przysługach. Może do niej należeć 
każda osoba zainteresowana udzia-
łem w bezpieniężnej wymianie dóbr 
i usług. Ta idealistyczna inicjatywa 
grupy młodych ludzi od sierpnia 
2012 r. cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem – w Polsce funk-
cjonuje około 1500 osób. 

System narodził się w RPA. Do Polski 
trafi ł jako pomysł grona osób w wieku 
dwudziestu-trzydziestu lat, pochodzą-
cych z różnych środowisk – mówi jeden 
z inicjatorów, Michał, lat 29, psycholog. 

Jak działa Wymiennik? Najprościej 
rzecz ujmując, jest to społeczność wy-
mieniająca się rzeczami lub usługami 
za pośrednictwem internetu. Gama 

ofert jest bardzo szeroka – naprawa ro-
weru, nauka „egzotycznych” języków, 
jak choćby fi ński, kataloński czy japoń-
ski, opieka nad dzieckiem, konsultacje 
architekta, gra na bodhranie, nauka 
szycia, gotowania czy tańca, sadzonki 
i warzywa z domowego ogródka itd.

Wymiennik wypracował system wy-
miany, który daje możliwość mierzenia 
i zapisywania wartości wszystkich tych 
usług, co pozwala zachować równo-
wagę między dawaniem a braniem. 
Na czym to polega? Nie jest to barter, 
czyli wymiana towarowa między 
stronami. Nabywając coś za pośred-
nictwem Wymiennika, nie zaciąga się 
długu u osoby, która przekazała rzecz 
lub wyświadczyła usługę. Zobowiąza-
nie dotyczy całej społeczności; można 
je wypełnić w dowolnym czasie, dając 
coś komuś innemu. Usługi wycenia się 
w tzw. alterkach. Wycena zależy od 
kalkulacji i umowy między zaintereso-
wanymi. Wiarygodność umożliwiającą 
korzystanie z ofert innych osób można 

stracić przy defi cycie 400 alt nieuregu-
lowanym przez pół roku. Co ciekawe, 
dzięki przelicznikom miar i transakcji 
możliwa jest bardzo łatwa wymiana 
poza granicami kraju. A co najważniej-
sze – wymiennik to ludzie i spontanicz-
na atmosfera wzajemnej życzliwości, 
którą można było zaobserwować na 
przykład na warsztatach kulinarnych 
13 lutego 2013 r. Każdy spośród 
30 ich uczestników – od najmłodszego 
do najstarszego – mógł się nauczyć, 
jak wzbogacić swój jadłospis o brazylij-
skie pierożki coxinhas de galinha 
i szwajcarskie raclette. Takie warsztaty 
to koszt 10 alt. Pozostaje tylko obser-
wować, co nowego w wymienniku, 
i zastanowić się, co można wnieść od 
siebie. Możliwości są nieograniczone, 
na ile pozwala wyobraźnia. „Pieniądze 
sprawiają, że Ziemia się obraca. Wy-
miennik sprawia, że Ziemia obraca się 
we właściwym kierunku i tempie”.
www.facebook.com/WymiennikWar-
szawa

WYMIENNIK WYPRACOWAŁ 
SYSTEM WYMIANY, KTÓRY 
DAJE MOŻLIWOŚĆ MIERZENIA 
I ZAPISYWANIA WARTOŚCI 
WSZYSTKICH TYCH USŁUG, 
CO POZWALA ZACHOWAĆ 
RÓWNOWAGĘ MIĘDZY 
DAWANIEM A BRANIEM. 
FOTO: ELVIN
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WROCŁAW: 
PINK PIKNIK
Pink Piknik to impreza cykliczna, odby-
wa się od czterech lat. Jest pomysłem 
nieformalnej grupy młodych ludzi 
z różnych środowisk RTR („Robimy to 
razem”), skupionych na rozwoju spo-
łecznym miasta. Piknik jest kulminacją 
inicjatywy Pink Recyclist – „wskrzesza-
nia” wysłużonych rowerów dzięki ich 
naprawie i nadawaniu im indywidual-
nego wyrazu. Kto chce, może przynieść 
do RTR swój stary rower zalegający 
w piwnicy, znaleziony na strychu lub na 
amsterdamskiej ulicy. Najistotniejszym 
elementem operacji jest „odświeżanie” 
rowerów przez studentów wrocławskiej 
ASP. Pojazdy stają się jeżdżącymi dwu-
kołowymi dziełami sztuki. Odnowione 
rowery są licytowane, a dochód służy 
rozmaitym słusznym celom. Dzięki 
wpływom z ostatniej imprezy ufundo-
wano wakacje dzieciom.
https://www.facebook.com/pnkpiknik

ASHEVILLE: ZIELONE 
MOŻLIWOŚCI 

Green Opportunities (GO, „Zielone 
możliwości”)  to serwis świadczący 
usługi związane z pracą,  który wdro-
żył w  amerykańskim mieście Ashevil-
le w stanie Karolina Północna program 
szkoleń z zakresu zielonych miejsc 
pracy dla młodych ludzi o niskich do-
chodach. Przygotowuje on do pracy 
w budownictwie, rolnictwie, archi-
tekturze krajobrazu, do instalowania 
ogniw słonecznych, gospodarowania 
odpadami i produkcji paliw, a jed-
nocześnie działa na rzecz lokalnej 
społeczności, realizując na jej terenie 
inwestycje i projekty. Uczestnicy 
szkoleń są ubezpieczeni i przeszkoleni 
w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
prawa budowlanego, podstaw zrów-
noważonego rozwoju i terminologii 
towarzyszącej „zielonej gospodarce”. 
Wcześniejsza karalność, bezdomność 
czy brak wykształcenia nie stanowią 
przeszkody, przeciwnie – GO chce 
dawać szanse tym, którzy ich potrze-

bują. Sukcesem fi rmy jest silna sieć 
partnerów, w tym instytucji mieszka-
niowych Asheville, miejscowych fi rm 
związanych przede wszystkim z „zielo-
ną gospodarką”, lokalnymi politykami, 
a nawet sektorem gastronomicznym.

„Programy GO mają prawdziwy 
i pozytywny wpływ na życie ludzi 
o niskich dochodach i młodzieży za-
grożonej wykluczeniem. Uważamy, że 
jest to model, który będzie sukcesem 
w społecznościach w całym sta-
nie” – mówi LaVett Saddler, inicjator 
programu. – „Ten program zmienia 
życie, zmienia nasze otoczenie, 
poprawia jakość naszego świata” – to 
słowa burmistrza Asheville Terry’ego 
Bellamy’ego. W ciągu ostatniego 
roku 57 podopiecznych GO otrzy-
mało zatrudnienie przy przebudowie 
budynków na energooszczędne, 
produkcji biopaliw i instalacji paneli 
słonecznych. Dysponowanie wykwali-
fi kowaną kadrą korzystającą z „zielo-
nych miejsc pracy” pomoże Karolinie 
Północnej przyciągnąć nowe fi rmy 
i stworzyć nowe miejsca pracy. 

GO uruchomiły specjalny program, 
który ma być realizowany przez pięć 
lat, do 2017 roku, w celu powstrzy-
mania wzrostu ubóstwa w zagrożo-
nych dzielnicach miast. Programy 
dzielą się na kilka oddzielnych 
projektów, np. „Ogrody i szklarnie” 
ma za zadanie całoroczną produkcję 
żywności, a „Kulinarna społeczność” 
zajmuje się edukacją w zakresie 
zdrowej żywności oraz przygotowy-
waniem posiłków dla najuboższych 
z warzyw i owoców uprawianych 
w ogrodach i gospodarstwach 
należących do gminy. Tymi pracami 
zajmują się absolwenci miejscowych 
szkół gastronomicznych. Green 
Opportunities wdroży opracowane 
przez własne „przedsiębiorstwa” 
innowacyjne i tradycyjne strategie 
sprzedaży produkowanej żywności, 
m.in. w sklepie w Southside, który 
będzie oferował pełną gamę produk-
tów spożywczych pochodzenia miej-
scowego, zapewniając jednocześnie 
zatrudnienie bezrobotnym z okolicy.   
https://www.facebook.com/pages/
Green-Opportunities/196384640321
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„Zielona modernizacja ma ogromny 
potencjał stać się drogą 

do lepszego życia kobiet. 
Jest szansą na wyrównywanie szans 

i dobre miejsca pracy. 
Na całym świecie kobiety odnoszą 

sukcesy w zielonej gospodarce. 
Tak samo może być w Polsce.” 

OD 3 STYCZNIA 2013 R. W KAŻDY 
CZWARTEK I KAŻDĄ SOBOTĘ 
W GODZINACH 11–19 
W KLUBOKAWIARNI EKOLOGICZNEJ 
„SZARA CEGŁA” MOŻNA KUPIĆ 
ZDROWĄ REGIONALNĄ ŻYWNOŚĆ 
DOSTARCZONĄ PRZEZ MAŁYCH 
LOKALNYCH PRODUCENTÓW 
Z CAŁEJ POLSKI. 
FOTO: OAKLEYSORIGINAL

WARSZAWA: LE TARG

Le Targ to nowa lokalna inicjatywa członków 
Slow Food i kooperatywy spożywczej, 
a zarazem obowiązkowy punkt na kulinar-
nej mapie Warszawy. Od 3 stycznia 2013 r. 
w każdy czwartek i każdą sobotę w godzi-
nach 11–19 w klubokawiarni ekologicznej 
„Szara Cegła” można kupić zdrową regio-
nalną żywność dostarczoną przez małych 
lokalnych producentów z całej Polski. Tylko 
w Le Targ w można znaleźć w jednym miej-
scu: przetwory robione z sercem i pasją, 
wędliny i kiełbasy z Kaszub, kaszubską 
kozę, sery łomnickie, kacze jaja z Kurpiów, 
najświeższe w Warszawie ryby, dobrej jako-
ści pieczywo, soki, a nawet oryginalne de-
ski do krojenia z orzechowego drewna. Le 
Targ to nie tylko zakupy w miłej atmosferze, 
to także miejsce spotkań amatorów zdrowej 
żywności i ekologicznego stylu życia.
https://www.facebook.com/LeTargMarket

Książka wydana przez Fundację Przestrzenie Dialogu 
we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta – 

Przedstawicielstwo w Polsce.
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WEHIKUŁ BĘDZIE SŁUŻYŁ 
WSPÓŁPOSIADACZOM 
DO PRZEWOZU DZIECI, DUŻYCH 
ZAKUPÓW, PACZEK NA POCZTĘ 
CZY CEGIEŁ NA BUDOWĘ – 
CO KOMU POTRZEBNE.
FOTO: GOSIA MAŁOCHLEB

KRAKÓW: SPÓŁDZIELNIA 
CARGOBIKE’OWA

W Krakowie powstała pierwsza spółdzielnia 
cargobike’owa, której przedmiotem jest 
wyjątkowy trzykołowy rower transportowy, 
a celem – jak to w spółdzielni – współpo-
siadanie i współużytkowanie, chociaż bez 
nastawienia na zysk. Spółdzielcy mieszkają 
w Krakowie, a ich głównym, choć najczę-
ściej nie jedynym, środkiem codziennego 
transportu jest rower. Postanowili oni jeszcze 
rzadziej niż dotąd korzystać z samochodów 
i kupili w Holandii cargobike. Wehikuł będzie 
służył współposiadaczom do przewozu 
dzieci, dużych zakupów, paczek na pocztę 
czy cegieł na budowę – co komu potrzebne. 
W skrzyni na ławeczkach mieści się nawet 
czwórka kilkuletnich maluchów, a maksy-
malna ładowność takiego roweru to 
100 kg. Dwa podobne pojazdy, ale 
o konstrukcji jednośladu (tzw. longjohn – na 
zdjęciu obok), już jeżdżą po Krakowie; trójko-
łowiec będzie jedyny w swoim rodzaju. 
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Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie od 2002 roku zajmuje się  demokracją płci, integracją 
europejską, wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityką energetyczną i ochroną klimatu.

Fundacja od pięciu lat współpracuje z PLANETE+ DOC FILM FESTIWAL, organizując debaty wokół fi lmów dokumentalnych 
poruszających tematy zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i demokracji. 
Podczas jubileuszowej 10. Edycji Festiwalu Fundacja zaprasza na fi lm „Maszeruj i równaj do lewej” w reż. E. Montaňa 
Ibaňez. Po pokazach 13 maja w Warszawie i 14 maja we Wrocławiu odbędą się debaty „Dokąd zmierzają Rosjanie?” 
o relacjach społecznych i politycznych w Federacji Rosyjskiej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy fala protestów 
z przełomu 2011/2012 będzie impulsem do głębokich przemian społeczeństwa rosyjskiego.
Podczas debat 17 maja w Warszawie i 18 maja we Wrocławiu „Czy ludzkość przetrwa bez lodowców?” towarzyszących 
fi lmowi „Ścigając arktyczny lód” w reż. Jeffa Orlowskiego zastanowimy się, jak lokalnie odpowiedzieć na globalne 
ocieplenie. Porozmawiamy o łączeniu działań pojedynczych osób ze strategiami politycznymi i naukowymi oraz o korzyściach 
i wyzwaniach przejścia ku odnawialnym źródłom energii. 

Więcej informacji o naszych aktywnościach na www.pl.boell.org oraz http://www.facebook.com/HBSWarszawa. 



Oto Sztokholm  

energii niż będzie potrzebował. 
W Sztokholmskim Morskim Porcie 
Królewskim dopracowane są nawet 
takie detale, jak łagodny, specjalnie 
dobrany kolor budynków sąsiadują-
cych z terenem chronionym.

Firma Envac, słynna z samooczysz-
czających się instalacji do odpadów 
działających już w 700 miejscach, 
w 30 krajach, od Norwegii po Koreę, 
buduje inteligentny system zbiórki 
odpadów, według najnowszych 
technologii. Ograniczy on transport 
związany z przewożeniem śmieci 
i zminimalizuje „śmieciowe” prace. 
A może ich być naprawdę wiele, 
zważywszy chociażby na przykład 
brytyjski: w najbardziej ruchliwych 
miejscach Oxford Street w Londynie 
kosze trzeba opróżniać ręcznie co 
15 minut.  

W Sztokholmie samoopróżniające 
się kosze stoją już przy Maria 

polii sztokholmskiej i o zapobieganie 
niekontrolowanemu rozlewaniu 
się metropolii, bo miasto dobrze 
zorganizowane to miasto kompakto-
we, spójne. – „Chodzi o to, żeby nie 
odbierać ziemi naturze” – wyjaśnia 
koszty inwestycji Emilie Zetterström, 
urzędniczka zajmująca się komuni-
kacją. 

Dzielnica powstaje od podstaw, 
władze mogą więc stawiać wyśrubo-
wane wymagania zgodne 
z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Zrównoważone mają być: 
transport, zużycie energii, system 
odzyskiwania surowców wtórnych. 
Pod względem efektywności energe-
tycznej i wzorców zrównoważonego 
rozwoju Sztokholmski Morski Port 
Królewski ma „ciągnąć” całe miasto. 
Już w 2030 r. ma zacząć pozytywnie 
wpływać na klimat globalny (climate 
positive), czyli nie przyczyniać się do 
zmian klimatu i produkować więcej 

Wszystko zielone, 
a śmieci zasysa 
podziemny odkurzacz

Przy dokach Värtahamnen praca wre 
od rana do wieczora. Na 263 hek-
tarach postindustrialnych  terenów 
portowych ma powstać wysokiej  
klasy dzielnica – Sztokholmski Morski 
Port Królewski, z 12 tysiącami miesz-
kań i 35 tysiącami biur. To najwięk-
szy na świecie projekt rewitalizacji 
przestrzeni postindustrialnej. Grunt 
należy do miasta, które zainwesto-
wało w nową dzielnicę około 
2 miliardów euro – głównie 
w planowanie, oczyszczanie zatrutej 
przemysłem ziemi i infrastrukturę. 
Władze miasta traktują inwestycję 
jak każde inne swoje działanie – jest 
to służba publiczna, realizowanie 
obowiązków zarządzania miastem, 
które powierzyli im obywatele. 
Chodzi o stworzenie dobrego miejsca 
do życia w rozrastającej się metro-

TEKST: BEATA MACIEJEWSKA
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W tym mieście wszyscy politycy są zieloni, w hotelach 
na śniadanie podaje się jajka od szczęśliwych kur, 
a pewien budynek w centrum mieszkańcy i goście 
ogrzewają własnymi ciałami. W porównaniu z wieloma 
mrocznymi i nieprzemyślanymi konstrukcjami 
myślowymi otaczającymi nas w polskich miastach, 
Sztokholm to egzotyczna wyspa. 

„DLA LUDZI W SZTOKHOLMIE NIE JEST 
NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY MIEĆ WSZYSTKO 
NAJTANIEJ; WAŻNIEJSZE JEST, ŻEBY ZA TROCHĘ 
WYŻSZĄ CENĘ MÓC ŻYĆ BARDZIEJ ZIELONO” – 
MÓWI GUNNAR SÖDERHOLM, DYREKTOR WYDZIAŁU 
ŚRODOWISKA I ZDROWIA W MIEŚCIE SZTOKHOLM.
FOTO: ÉOLE WINDFOTO: ÉOLE WIND
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Torget. W nowej dzielnicy planuje 
się system rozbudowany, działający 
jak wielki odkurzacz wysysający 
śmieci z pojemników na odpady. 
Zsypy i kosze połączone są sys-
temem podziemnych rur, które 
odprowadzają surowce wtórne do 
dużych pojemników. Nie zbierają 
one odpadów organicznych – te 
będą „utylizowane” w mieszka-
niach i biurach. W zlewach zostaną 
zainstalowane młynki do odpadów 
organicznych, a do piwnic będą 
transportowane suche odpady orga-
niczne – na przydomowy kompost 
i do produkcji biogazu.  

Zieloni politycy na rzecz 
narodowej religii 

Nikt nie ma wątpliwości, że na biura 
i mieszkania w nowej dzielnicy, 
o wyśrubowanych ekologicznych 
standardach, będzie duży popyt. 

Pod koniec ubiegłego roku sprzeda-
no z ogromnym 100-procentowym 
zyskiem nowy budynek biurowy 
Kungsbrohuset (czyli dom przy 
moście królewskim) w samym 
centrum miasta. Kupujący zapłacili 
taką cenę, bo budynek jest całkiem 
nowy, spełnia najwyższe ekostan-
dardy i jest zaopatrzony w nowo-
czesne rozwiązania techniczne. 
Największą innowacją jest ogrzewa-
nie ciepłem ciał 250 tysięcy ludzi 
przechodzących każdego dnia przez 
pobliski dworzec centralny (oba 
budynki, należące niegdyś do kolei, 
połączone są rurami ciepłowniczy-
mi). Do chłodzenia, np. latem, uży-
wa się wody z pobliskiego jeziorka. 
Dzięki takim pomysłom budynek, 
w który zainwestowano miliard ko-
ron, sprzedano za dwa miliardy.  

Popyt jest na wszystko, co zielone. 
Ludzie chcą mieć zielone usługi, 

W SZTOKHOLMSKIM 
MORSKIM PORCIE 
KRÓLEWSKIM 
DOPRACOWANE SĄ 
NAWET TAKIE DETALE, 
JAK ŁAGODNY, 
SPECJALNIE DOBRANY 
KOLOR BUDYNKÓW 
SĄSIADUJĄCYCH 
Z TERENEM 
CHRONIONYM.
FOTO: STOCKHOLM 
ROYAL SEAPORT

biura, mieszkania, biożywność itd. 
Widać to na każdym kroku. W ho-
telu na śniadanie serwuje się jajka 
od szczęśliwych kur (tych z wolnych 
wybiegów), a kosmetyki w pokojach 
są biodegradowalne; ulicami jeżdżą 
autobusy na biogaz; pociąg na lotni-
sko rozwijający prędkość około 
150 km/godz. reklamowany jest 
jako jeden z najbardziej ekologicz-
nych środków transportu na lotnisko 
na świecie. – „Dla ludzi w Sztokhol-
mie nie jest najważniejsze, żeby 
mieć wszystko najtaniej; ważniejsze 
jest, żeby za trochę wyższą cenę 
móc żyć bardziej zielono” – mówi 
Gunnar Söderholm, dyrektor Wy-
działu Środowiska i Zdrowia 
w mieście Sztokholm. Urzęduje od 
lat, mając za przełożonych polity-
ków różnych opcji, ale z zielonymi 
kwestiami nigdy nie miał problemu. 
– „Nie przetrwasz w polityce, jeśli 
nie jesteś zielony” – wyjaśnia. Nie 
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bez powodu Sztokholm był pierwszą 
zieloną stolicą w Europie – palmy 
pierwszeństwa nikt już miastu nie 
odbierze. Dziś zaciska klimatyczne-
go pasa, bo chce być przykładem 
dla innych krajów i miast. Maksy-
malnie śrubuje zużycie energii, 
liczbę samochodów w centrum itd. 
– „Trzeba minimalizować potrzeby 
transportowe w mieście” – dodaje 
Gunnar Söderholm. Wskazuje na 
konieczność rozwoju transportu 
pieszego i rowerowego. Na jedno 
mieszkanie w centrum władze prze-
widziały 0,5 miejsca parkingowego, 
a na rowery – 2,5 miejsca parkingo-
wego na mieszkanie. 

Oczywiście jest poparcie mieszkań-
ców dla tej polityki. – „W niedzielne 
popołudnie najlepiej widać, co jest 
naszą narodową religią” – mówi 

Barbara Voors z Instytutu Szwedzkie-
go, rządowej agendy odpowiedzialnej 
m.in. za promocję Szwecji za granicą. 
Trudno się z nią nie zgodzić – jest to 
prawda uniwersalna, dotyczy pewnie 
wszystkich ludzi na świecie. W chwi-
lach relaksu chcemy dotknąć tego, co 
jest potrzebne do dalszych wysiłków, 
co daje przyjemność i przypomina 
o sensie życia. W Polsce generalnie 
ludzie chodzą do kościoła i na zakupy 
do galerii handlowej; w Szwecji 
wędrują po lesie, jeżdżą na rowerach, 
biegają i uprawiają sport, żeby być 
blisko natury.

Szwedzki rząd 
i sprzątanie po psie

Barbara Voors pracuje w Instytu-
cie Szwedzkim jako menedżerka 
do spraw kontaktów z mediami. 

Do jej obowiązków należy m.in. 
organizowanie wizyt grup dzien-
nikarzy z całego świata. Średnio 
dwa razy w miesiącu przyjeżdżają 
one do Sztokholmu na zaproszenie 
Instytutu, żeby zapoznać się ze 
szwedzkimi dokonaniami w wybra-
nych obszarach: designu, kultury, 
prawodawstwa. Nasza grupa to 
dziennikarze zajmujący się zielony-
mi aspektami rzeczywistości, np. 
zielonymi inwestycjami i budownic-
twem; zaproszono nas do obejrzenia 
zrównoważonorozwojowych inwe-
stycji i inicjatyw w Sztokholmie. Jest 
m.in. trójka dziennikarzy z różnych 
rejonów Chin, m.in. z Szanghaju, 
Pekinu i Hongkongu. Jest dzienni-
karz z Portugalii, który zajmuje się 
dawnym portugalskimi regionami 
w Afryce. W hotelowych pokojach 
Grand Scandic czeka zestaw powi-

„W NIEDZIELNE 
POPOŁUDNIE NAJLEPIEJ 
]WIDAĆ, CO JEST NASZĄ 
NARODOWĄ RELIGIĄ” – 
MÓWI BARBARA VOORS 
Z INSTYTUTU 
SZWEDZKIEGO, 
RZĄDOWEJ AGENDY 
ODPOWIEDZIALNEJ 
M.IN. ZA PROMOCJĘ 
SZWECJI ZA GRANICĄ.
FOTO: PELLE STEN
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talny: czarna płócienna torba 
z nadrukiem Instytutu Szwedzkiego 
i metką zaświadczającą, że torba 
jest wyrobem sprawiedliwego han-
dlu. W torbie materiały informacyj-
ne drukowane na certyfi kowanym 
ekologicznym papierze, o tytułach 
niepozostawiających wątpliwości co 
do priorytetów tego kraju w dziedzi-
nie rozwoju:  „W obliczu przyszłości 
– zrównoważony rozwój po szwedz-
ku”, „Szwecja – daleko na północy, 
blisko ziemi”. Jest też mapa zielonej 
stolicy, na której wypunktowano 
kilkadziesiąt „zielonych” atrakcji 
Sztokholmu. Na przykład: 2. to 
informacja, że 42 proc. powierzchni 
miasta zajmują lasy, łąki i parki, 
13 proc. – woda, a ponad 90 proc. 

mieszkańców miasta mieszka 
w promieniu 300 metrów od zielonej 
przestrzeni lub parku; 10. informuje, 
że szwedzcy właściciele psów wraz 
ze Szwajcarami przodują w Europie 
jako najskrupulatniejsi sprzątacze 
psich odchodów. Tak wygląda polity-
ka informacyjna szwedzkich agend 
rządowych na temat linii rozwoju 
kraju. 

Książka z wodą 
i roślinny pentagon 

Szwedzkie wzorce i praktyki ekspor-
towane są do innych krajów. 
W niewielkim dwupokojowym biurze 
w centrum miasta mieści się biuro 
rodzinnej fi rmy Solwatten (po polsku: 

słoneczna woda). Kieruje nią Petra 
Wadström, artystka-plastyczka 
i mikrobiolożka, z silnie ekologicz-
nym zacięciem, utalentowana 
technicznie. Pierwszą rzeczą, jaką 
opatentowała, był stanik dla kobiet, 
którym amputowano pierś. Potem 
przyszedł czas na słoneczną wodę 
– opatentowała kanister, który – 
nagrzewając się na słońcu po 
2–6 godzin – uzdatnia do picia zebra-
ną w nim wodę. Kanistrów Solwatten 
można także używać do podgrze-
wania wody do gotowania i mycia. 
Są sprzedawane w Afryce i na Haiti, 
tymczasem na małą skalę. Pytana, 
dlaczego to robi, Petra odpowiada: 
„Człowiek składa się z tego, co 
dostaje, i z tego, co z tym zrobi. Po 

DZIELNICA POWSTAJE OD PODSTAW, WŁADZE MOGĄ 
WIĘC STAWIAĆ WYŚRUBOWANE WYMAGANIA ZGODNE 
Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 
ZRÓWNOWAŻONE MAJĄ BYĆ: TRANSPORT, ZUŻYCIE 
ENERGII, SYSTEM ODZYSKIWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH. 
POD WZGLĘDEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
I WZORCÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SZTOKHOLMSKI 
MORSKI PORT KRÓLEWSKI MA „CIĄGNĄĆ” CAŁE MIASTO.
FOTO: STOCKHOLM ROYAL SEAPORT
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prostu miałam w życiu różne pomy-
sły i chciałam, żeby moje działania 
były użyteczne dla innych”. Z tego, 
co mówi, przebija głęboka fascyna-
cja sztuką. Praca jest dla niej formą 
ekspresji, tworzenia. O kanistrze 
opowiada: „chciałam, żeby to była 
książka – książka z wodą”. 

Zupełnie inną skalę działań, którą 
widać m.in. w obszernym designer-
skim biurze w jednym z nielicznych 
wieżowców Sztokholmu, ma Plan-
tagon. Nazwa nawiązuje do Penta-
gonu i ma pokazać, że – jak kiedyś 
zbrojenia – dzisiaj rośliny stają 
się siłą napędową świata. Planta-
gon zajmuje się budową wielkich 
szklarni do uprawy roślin jadalnych. 
Pierwsza z nich powstaje 
w szwedzkim mieście Linsköping, 
ale Plantagon chce przede wszyst-
kim zawojować Azję. Azjatyckie mia-
sta, nastawiające się coraz bardziej 
na ekologię, a jednocześnie bardzo 
gęsto zaludnione, to doskonały 
rynek zbytu dla tego typu wielko-
skalowych ekoinwestycji. 

Inny przykład: Resilience Centre 
(resilience – elastyczność, odpor-
ność) z siedzibą w Sztokholmie to 
międzynarodowe centrum nauki 

i innowacji, które pracuje nad 
tym, aby zrównoważonorozwojowe 
wzorce znalazły odzwierciedlenie 
w rzeczywistości miast na całym 
świecie. Organizuje debaty, spo-
tkania i wielkie międzynarodowe 
konferencje dotyczące różnorod-
ności biologicznej w miastach. 
Profesor Thomas Elmqvist, jeden 
z liderów ośrodka, jest autorem 
10 tez (znanych m.in. w Polsce) 
dotyczących środowiska przyrodni-
czego miasta. 

Pożegnalna biowieczerza

Ostatni akcent sztokholmskiej 
wizyty to nieformalna kolacja. 
Instytut Szwedzki zaprasza do re-
stauracji „Nyagatan” (ulica Nowa). 
Wybór oczywiście nieprzypadkowy: 
w restauracji serwuje się potra-
wy z produktów ekologicznych 
kupowanych przede wszystkim 
od lokalnych rolników. Szwedzki 
rząd uważa, że takimi przedsię-
wzięciami gospodarczymi warto 
się chwalić. Wyobraźmy sobie, że 
premier Tusk albo Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zapraszają do takiej 
restauracji zagraniczną delegację 
w celu promowania tego, co 
w Polsce najlepsze!

W SZTOKHOLMIE SAMOOPRÓŻNIAJĄCE SIĘ 
KOSZE STOJĄ JUŻ PRZY MARIA TORGET. 
W NOWEJ DZIELNICY PLANUJE SIĘ SYSTEM 
ROZBUDOWANY, DZIAŁAJĄCY JAK WIELKI 
ODKURZACZ WYSYSAJĄCY ŚMIECI 
Z POJEMNIKÓW NA ODPADY. 
FOTO: EMILIE ZETTERSTRÖM
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Nakład: 2500-3500
Objętość: ok. 40 stron.
Sieć dystrybucji: 70 punktów w 20 miastach. 
Dostępny w barach, sklepach, restauracjach, 
hotelach, na targach, konferencjach, kongresach, 
debatach, jarmarkach.
Wydawca: Fundacja Zielony Instytut – najważniejszy 
w Polsce think-tank promujący zrównoważony rozwój. 

www.zielonyinstytut.pl

Wersja elektroniczna: wysyłana 
do ponad 7000 podmiotów: samorządowców, 
przedstawicieli biznesu organizacji pozarządowych, 
instytucji państwowych, polityków. 

 www.zielonemiasto.org 

 www.facebook.com/ZieloneMiasto 

 www.issuu.com/zielonyinstytut 

Dwumiesięcznik „Zielone Miasto”

PRODUKUJ 
PR ĄD!

Nowoczesne systemy 
do wytwarzania 

odnawialnej energii.

ul. Mierosławskiego 21 

Gdańsk 80-430 

58-746-38-99

w w w.sunsol.pl
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magazyn zielonych idei, ludzi i miejsc, inicjatyw społecznych i politycznych, zielonych technologii, 
a także ekologicznego stylu życia. Jest pochwałą zielonej cywilizacji i jej przejawów w mieście. 
Ma ambicje być zielonym miejskim niezbędnikiem. Otwarty na reklamowanie wszystkiego, co zielone.





PRZYŁĄCZMY SIĘ DO DEMOKRACJI  ENERGET YCZNEJ

W całej Polsce organizujemy debaty, warsztaty i spotkania, doradzamy 
i wspieramy rozwój obywatelskiej energetyki, opartej na źródłach odnawialnych.

Zapraszamy do współpracy i na stronę: 
www.demokracjaenergetyczna.pl

Działania na rzecz demokracji energetycznej koordynowane są przez Fundację Przestrzenie Dialogu w partnerstwie 
z Zielonym Instytutem i Fundacją im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce. Współpracujemy z szeregiem 
organizacji w całej Polsce. 


