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Podstawowy dochód gwarantowany: i kto się
teraz śmieje?
Artykuł źródłowy:
http://www.blog.urbact.eu/2017/03/universal-basic-income-whos-laughing-now/
Kilka lat temu wiele miast śmiałoby się z pomysłu wprowadzenia Podstawowego Dochodu
Gwarantowanego. Obecnie koncepcja jest testowana w dzielnicach i miastach w całej UE, od Barcelony i
Kopenhagi po Sztokholmu i Utrecht.

Kataloński żart
Jako Szkot, od lat jestem powodem niezliczonych żartów ze strony moich Katalońskich znajomych.
Pogoda, stan naszych gospodarek, gastronomia i oczywiście piłka nożna - powody ich wesołości są
wielorakie.
Ostatnio jednak przyjaciele z Barcelony śmieją się z czego innego.
Na spotkaniach towarzyskich tłumaczyłem im plany ich własnego miasta, dotyczące wprowadzenia
pilotażowego Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego – BDP (Universal Basic Income - UBI).
Pomijając barwne słownictwo, ich wniosek brzmiał: "tutaj to nie zadziała!"
Kiedy prosiłem ich o wyjaśnienie swojego stanowiska, ich główny argument sprowadzał się do pojęć
demokracji i obywatelstwa. "Nasza demokracja jest zbyt młoda. Większość ludzi wciąż nie ufa temu
państwu. Jeśli będą dawać pieniądze za nic nie robienie, większość otrzymujących uzna dawców za
głupców. To może zadziałać w Kopenhadze lub Sztokholmie, ale w Barcelonie skończyłoby się to
katastrofą".
Kilka dni później spędziłem czas z ludźmi
odpowiedzialnymi
za
pilotażowy
projekt
Podstawowego
Dochodu
Gwarantowanego
Barcelony. Miasto to jest Partnerem Wiodącym sieci
URBInclusion (miasto Kraków jest partnerem sieci –
przyp. tłumacza), która jest jedną z nowych Sieci Wdrażania URBACT i jest skupiona na nowych
sposobach zwalczania ubóstwa. Barcelona angażuje się też mocno w B-Mincome, ambitnym projekcie
pilotażowym, który wprowadza Podstawowy Dochód Gwarantowany w najbiedniejszych dzielnicach
miasta, w partnerstwie z Young Foundation. Finansowany w ramach programu Urban Innovative Actions
(UIA) projekt odzwierciedla zaangażowanie administracji miasta w przeciwdziałanie chronicznemu
ubóstwu miejskiemu na różne sposoby. Zaangażowane w projekt miasto uznaje to co wielu z nas wie, że
pomimo olbrzymich inwestycji kapitałowych w miastach Europy, nierówności nadal się pogłębiają.

Pilotażowy projekt BDP jest częścią radykalnie nowego podejścia, którego kluczowym pojęciem jest
Podstawowy Dochód. Innymi elementami zespolonego pakietu będą wprowadzenie systemu waluty
lokalnej, szerokie wykorzystanie klauzul socjalnych w zamówieniach publicznych oraz utworzenie
wspieranych ścieżek do zatrudnienia, w tym wolontariatu.
Podczas naszej dyskusji z zespołem URBACT z Barcelony postanowiłem podzielić się wątpliwościami
moich katalońskich przyjaciół w temacie nikłych szans na sukces pilotażowego BDP w Barcelonie.
Odpowiedź ekspertów miasta była ciekawa. "Mogą mieć rację. Może się nie udać. Ale to, co zrobiliśmy w
przeszłości, nie rozwiązało problemu - więc potrzebujemy nowego sposobu myślenia, potrzebujemy
nowych pomysłów. Innowacja to kwestia podejmowania ryzyka. Jeśli tego nie spróbujemy, nigdy się nie
dowiemy”.

Podstawowy dochód: idea, której znaczenie wzrasta
Zaledwie ponad rok temu pisałem o planach
holenderskiego miasta Utrecht dotyczących
wprowadzenia
trzyletniego
pilotażu
polegającego na realizacji projektu BDP. Wtedy
zastanawiałem się, czy BDP będzie jedną z
wielkich idei 2016 roku. Ale naprawdę nie
spodziewałem się, że uzyska taki rozgłos, nie
tylko w Europie, ale też na całym świecie.
W
międzyczasie
kontynuowano
projekt
pilotażowy
w
Utrechcie
i
równolegle
prowadzono
ocenę
kształtującą,
celem
przetestowania wpływu na trzy grupy: pierwsza to mieszkańcy pozostający przy dotychczasowych
świadczeniach socjalnych; druga to ci którzy korzystali ze zmodyfikowanych świadczeń socjalnych, a
trzecią grupę stanowili korzystający z bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 960 EUR
miesięcznie.
W międzyczasie koncepcja zyskała na znaczeniu. Kiedy piszę te słowa, plany dotyczące BDP są albo
planowane albo są już w trakcie testowania w Finlandii, Szkocji i Kanadzie, nie licząc innych miejsc.
Każdy z tych miejsc przyjęło własne podejście do koncepcji BDP. Kluczowe kwestie dotyczą
skalibrowania poziomu płatności i progu wieku. Inną jest optymalny poziom przestrzenny, na którym taki
model może działać. Glasgow, Barcelona i Utrecht optują za poziomem miasta lub dzielnicy.

Skąd nagłe zainteresowanie Podstawowym Dochodem?
W centrum tej debaty jest pytanie, jak w XXI wieku rozwiązać ubóstwo. Sama koncepcja BDP nie jest
nowa. Opowiadał się za nim radykalny rewolucjonista Thomas Paine w XVIII wieku. W późniejszych
czasach idea ta pojawiła się w latach 70tych w Manitobie w Kanadzie, niestety została pogrzebana z
nadejściem konserwatywnego rządu. Dlaczego więc odradza się z nową siłę właśnie teraz?

W grę wchodzi wiele specyficznych czynników, jeden powód jest jednak najważniejszy: w okresie
niepewności, zakłóceń i transformacji, pomysły które były kiedyś radykalne i wypowiadane na marginesie,
mają obecnie coraz bardziej brane pod uwagę. Szczególnie w kręgach polityki miejskiej – panuje zgoda
co do tego, że większość wcześniejszych inwestycji nie rozwiązała podstawowych przyczyn ubóstwa.
Jeśli chodzi o czasowe uwarunkowanie, obecnie BDP również zyskuje na znaczeniu także dlatego, że
może rozwiązać niektóre z najbardziej szkodliwych problemów naszych czasów, a jednocześnie zajmuje
się długotrwale występującymi nierównościami, wynikającymi na przykład z płci. Przyjrzyjmy się im z
bliska.

Automatyzacja i wyzwania związane z rynkami pracy w XXI wieku
Czy życie z pracy na pełnym etacie będzie
wkrótce rzeczywistością mniejszości obywateli
Europy? To już nie są dywagacje rodem z
powieści science fiction, jak to się wydawało do
niedawna. Ogromne postępy w dziedzinie
automatyzacji
i
postępy
w
dziedzinie
technologii
cyfrowych
prowadzą
do
wywietrzenia
miejskich
rynków
pracy,
naruszając sektory zawodowe, których niegdyś
uważano
za
nietykalne.
Opublikowane
niedawno badania wykazały, że aż 47%
zawodów
jest
narażonych
na
ryzyko
automatyzacji (tj. mogą zniknąć zostając zastąpione przez pracę maszyn). Think-Tank Bruegel
rozszerzyło tę analizę na rynek pracy UE i stwierdziło, że kraje o wyższym odsetku miejsc pracy
wymagających niskich kwalifikacji (zwłaszcza Rumunia i Portugalia) są szczególnie zagrożone, chociaż
narażone są wszystkie.
Takie tektoniczne przesunięcia to ogromne wyzwania, chociaż przynoszą również szanse - jeśli umiemy
je wykorzystać. Z jednej strony mogą uwolnić nas od jarzma zatrudnienia. Erik Brynjolfsson, profesor MIT
i współautor Drugiego Wieku Maszyny, twierdzi, że jeśli zachowamy kontrolę nad tymi zaawansowanymi
technologicznie narzędziami, możemy się spodziewać znakomitych efektów. W sytuacji gdy roboty będą
wykonywać nasze ciężkie zadania, a także dużą część naszej pracy umysłowej przewiduje pojawienie się
"cyfrowych Aten", rzeczywistości z większą ilością czasu na rekreację, jak w przypadku starożytnych
Ateńczyków, którzy mieli czas na sport i sztukę.
Z drugiej strony wielu obserwatorów wypowiada bardziej dystopijny pogląd. Pytają o to, w jaki sposób
większość będzie zarabiać na życie, a co bardziej zasadnicze, jaki cel będzie mieć życie bez pracy.
W tej zmieniającej się rzeczywistości BDP ma potencjalnie istotną rolę do odegrania, polegającą na
złagodzeniu szoku przejścia do ery po-zatrudnieniowej. Może to również stanowić ważną część nowego
krajobrazu, gdzie zmiana pracy staje się normą, a wraz z nią zwiększa się niepewność.

Prekariat - nowa normalność
Rewolucja cyfrowa stwarza ogromne możliwości dla miast. Kilka projektów URBACT zajmuje się
badaniem skutków tego trendu. Techtown koncentruje się na roli technologii cyfrowej w zwiększaniu
innowacyjności i rozwoju biznesu, szczególnie w małych i średnich miastach. Jednocześnie Interactive
Cities koncentruje się na wpływie platform cyfrowych na zarządzanie miastami i na handel.
Z innej strony Gen-Y City podejmuje wyzwanie utrzymania talentów w gospodarce, w której młodzi ludzie
często muszą migrować, aby znaleźć możliwości rozwoju dla siebie. Chociaż dzieje się to z korzyścią dla
dużych miejskich ośrodków cyfrowych w Europie, inne miasta walczą o zachowanie najlepszych i
najbardziej obiecujących mieszkańców. Jest tak po części dlatego, że projekty te działają w kontekście, w
którym młodzi ludzie byli i nadal są największymi ofiarami globalnego kryzysu gospodarczego z 2008 r. i
wynikających z niego konsekwencji. Dane dotyczące bezrobocia wśród młodych pozostają uparcie wciąż
wysokie w południowej Europie. Trudności ze spłatą zobowiązań. Z tych m. in. powodów młodzież
europejska spotyka się z trudniejszym wejściem w dorosłe życia niż ich rodzice.
Nowy rynek pracy coraz bardziej zorientowany jest na krótkoterminowe zatrudnienie, które w szczególny
sposób dotyka młodych i nisko wykwalifikowanych pracowników. Wzrost znaczenia cyfrowych platform
biznesowych odgrywa również ważną rolę w tej zmianie, zwłaszcza na wielu miejskich rynkach pracy.
Uber, Deliveroo i inne platformy oferują konsumentom wygodę, ale za cenę sytuacji osób świadczących
tradycyjne usługi. W całej Europie toczą się sprawy sądowe a walka toczy się o ochronę praw
pracowników w nowym świecie pracy dorywczej. Tymczasem skutek netto to wyższy poziom
niestabilności i niepewności - szczególnie w nisko wyspecjalizowanych obszarach rynku pracy.
Co ciekawe, niektórzy z najbardziej żarliwych zwolenników BDP to miliarderzy z Doliny Krzemowej, jak
Elon Musk. To wystarczy, aby zacząć podejrzewać samą koncepcję i postrzegać ją jako potencjalny
mechanizm zachęcający pracodawców do płacenia niskich płac dotowanych przez państwo. Dla innych
jednak BDP stanowi ochronę socjalną i finansową podporę dla osób najbardziej narażonych na rynku
pracy. Jest to grupa, którą Guy Standing nazwał Prekariatem.

Nierówność płci i nowa równowaga między życiem zawodowym a
prywatnym
Trzeci i bardziej długotrwale obecny aspekt tej
debaty dotyczy kwestii nierówności płci na
rynku pracy. Pomimo zobowiązań politycznych
i ustawodawczych w celu zapewnienia
równości wynagrodzeń i warunków między
mężczyznami
a
kobietami,
wciąż
występują Najnowsze dane z UE pokazują, że
kobiety zarabiają przeciętnie o 16,3% mniej niż
mężczyźni wykonując tę samą pracę.
Ci, którzy widzą, że BDP pomaga rozwiązać te
problemy określają dwa konkretne cele, które
BDP mogłoby wesprzeć. Pierwszy to zachęcenie większej liczby kobiet do wejścia na rynek pracy
(chociaż inni twierdzą, że odwrotność jest bardziej prawdopodobna). Drugi to uznanie wartości usług
opiekuńczych - dla małych dzieci oraz osób w bardzo podeszłym wieku - nieproporcjonalnie licznie
reprezentowane przez kobiety. W sytuacji gdy wzrasta proporcja osób starszych w Europie, kwestia
płacenia za opiekę pojawia się często w dyskursie politycznym.

Ograniczenia obecnego modelu dobrobytu
Centralnym elementem wszystkich trzech argumentów jest stan systemu opieki społecznej w Europie.
Chociaż obraz jest zróżnicowany, istnieją pewne ogólne tendencje. Jedną z nich jest to, że systemy te
usztywniają się a coraz większa liczba osób żyje w ubóstwie pomimo celu wyznaczonego przez UE ￼do
tego, gdzie jesteśmy teraz.
Omawialiśmy już rosnącą niestabilność rynku pracy. W praktyce oznacza to, że relacje z pracą polegają
coraz częściej na zmianie miejsca zatrudnienia i okresach bezrobocia. Ta sytuacja może oznaczać
masowy niedobór zatrudnienia. Dla niektórych osób w społeczeństwie – np. cierpiące na zaburzenia
psychiczne, czy wymagające opieki - zawsze tak było. Ale ci ludzie nie są już małym wyjątkiem
a taka sytuacja może wkrótce stać się regułą.

W przeciwieństwie do tego Podstawowy Dochód brzmi świetnie
... więc co jest wadą?
Bezwarunkowy Dochód Podstawowy nie jest powszechnie kochany. Chociaż istnieją wyraźne korzyści,
model nie jest bez ryzyka. A ponieważ koalicja popierająca tę ideę to szerokie spektrum polityczne począwszy od aktywistów na rzecz wyeliminowania ubóstwa do prawicowych miliarderów z alternatywnej
prawicy, podobnie jest z opozycją.
Pomimo że istnieje poparcie dla tej koncepcji w wielu sektorach tradycyjnej lewicy, są też i zdeklarowani
sceptycy. Benoit Hamon, kandydat francuskiej partii socjalistycznej, włączył ją do swego manifestu, a
Brytyjska Partia Pracy powołała grupę roboczą do zbadania jej wykonalności. Ale starsi członkowie
Brytyjskiej Partii Pracy martwią się, że tylko pogorszy ona poziom apatii politycznej wśród wyborców klasy
robotniczej. W niedawnym wywiadzie radiowym doświadczony parlamentarzysta Jon Cruddas ostrzegł, że
taki lewicowy pomysł dotyczący polityki stanowiłby dar wyborczy dla Zjednoczonej Partii Niepodległości
Zjednoczonego Królestwa (UKIP) i odrzuca go jako "formę futurologii, która ma więcej wspólnego z
Arturem C. Clarkiem niż z Karolem Marxem".
Związki Zawodowe są równie podzielone, postrzegając BDP jako potencjalnie dzielącą politykę, która
osłabi warunki pracy. W Finlandii Ilkka Kaukoranta, główny ekonomista Centralnej Organizacji Fińskich
Związków Zawodowych (SAK), która posiada w swoich szeregach blisko 1 milion członków uważa, że
BDP zaprowadza politykę społeczną w złym kierunku. Wyjaśnia, że polityka ta może ograniczyć rynek
pracy, zniechęcając poszczególne grupy (w tym matki i osoby starsze) do podjęcia pracy. Obawia się
również, że nisko płatne prace nie znajdą pracowników. W Finlandii socjaldemokraci (główna partia
opozycyjna) sprzeciwiają się BDP, ponieważ uważają, że rozluźni krajowe przepisy dotyczące
minimalnego wynagrodzenia.
Po przeciwległej stronie politycznej obraz jest
równie niespójny. Podczas gdy fiński
centroprawicowy rząd uruchomił pilotażowy
projekt BDP, brytyjscy konserwatyści się tym
martwią. Dla tradycyjnych konserwatystów,
Podstawowy Dochód nagradza lenistwo i są to
" rozdawane publiczne pieniądze za to, że się
nic nie robi". Obawiają się także o koszty i nie
są w tym odosobnieni.
W czerwcu 2016 r. szwajcarscy wyborcy w
krajowym referendum odrzucili wprowadzenie
BDP, a argumentem były konsekwencje
finansowe. Propozycja polegała na tym, aby płacić 2,500 franków szwajcarskich (2329 euro) dorosłym i
625 SF dzieciom. Zgromadzenie federalne wyliczyło, że roczny deficyt finansowy wyniósłby 25 mld
franków szwajcarskich, z czego wynikało, że musiałby zostać zrównoważony podwyżką podatków.
Chociaż zostało to zakwestionowane przez zwolenników, wydaje się, że wyborcy nie byli przekonani i
głosami 77% wyborców wniosek odrzucono.

Cokolwiek się wydarzy, miasta będą tego sceną
Niezależnie od tego, czy jesteś za czy przeciw, być może jedna z najważniejszych rzeczy dotycząca BDP
polega na tym, że zmusza ludzi do debaty nad podstawowymi pytaniami dotyczącymi naszego
społeczeństwa. Jak poradzić sobie z rosnącą niepewnością dotyczącą życia zawodowego? Jeśli zależy
nam na spójności społecznej, jak zamierzamy poradzić sobie z ubytkiem miejsc pracy wynikającym z
automatyzacji? A być może jeszcze ważniejsze pytanie - co znaczy być obywatelem w XXI wieku? Jakie
są nasze prawa i obowiązki?
Stawiając te pytania możemy podzielić większość ludzi na dwa obozy. W jednym, są
„wzrostowcy/inkrementaliści” którzy wierzą, że jest to kolejny etap stopniowej ewolucji. W konsekwencji
musimy dostosować nasze obecne polityki i praktyki aby mogły sprostać społecznym przemianom, jakie
widzieliśmy wcześniej. W drugim są ci, którzy widzą że technologia i globalizacja wprowadzają znaczną
zmianę jakościową i wymagają radykalnych reakcji. W ich analizach, w już nierównym świecie który
jeszcze bardziej się takim staje, nie możemy jednak siedzieć bezczynnie.
Ci, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie pilotażu BDP w Barcelonie, należą do tego drugiego obozu,
razem z radykalnymi myślicielami z całej Europy. Ryzyko i innowacyjność leżą u podstaw proponowanego
podejścia. Kto będzie miał ostatnie słowo? Czas pokaże.
Eddy Adams
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ReGeneracja i podejście międzypokoleniowe
Artykuł źródłowy: http://urbact.eu/regeneration-and-inter-generational-approach
Pierwsze refleksje nad wyzwaniami sieci wdrażania po pierwszych wizytach w miastach partnerskich.
Rewitalizacja miast wymaga kombinacji zmian przestrzennych, społecznych i gospodarczych.
Konieczność opracowania zintegrowanego podejścia do rewitalizacji miejskiej stała się częścią dorobku
europejskiego procesu decyzyjnego, ale wyzwanie utrzymania jej zasad w realizacji konkretnych działań
pozostaje wciąż kwestią otwarta. Sieć wdrażania ReGeneration rozpoczęła działania od tego ambitnego
wyzwania, aby następnie zacząć pracować nad tym, jak ograniczyć konsumpcję gruntów, jak promować
lepsze metody wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, a także jak to zrobić, korzystając z
potencjału wymiany międzypokoleniowej, będącej kluczowym czynnikiem zwielokrotnienia procesów
dzielenia się pomysłami, zasobami i odpowiedzialnościami?
Sieć zadeklarowała swoje cele precyzyjnie:
1. Rewitalizacja miejsc: wspieranie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i
budowanych, aby przeciwdziałać konsumpcji gruntów, odpowiadając na środowiskowy wymiar
zrównoważonego rozwoju
2. Rewitalizacja społeczności: wzmocnienie potencjału kapitału społecznego, wykorzystanie
pomysłowości i motywacji młodzieży, jako kluczowego czynnika wpływającego na zrównoważenie
społeczne.
3. Rewitalizacja zasobów: innowacyjne finansowanie projektów w celu osiągnięcia zrównoważonej
gospodarki i rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i "commons based economy".
Takie konsekwentne cele łączą się w podstawowym wyzwaniu, jakim jest opracowanie strategii, które w
założeniach będą zintegrowane z efektywnym działaniem. Oznacza to ostateczne zadbanie o
wprowadzenie innowacji politycznej.
Podczas refleksji nad wykorzystaniem potencjału podejścia międzypokoleniowego sieć ReGeneration
zidentyfikowała zasadniczą potrzebę odnowienia polityki lokalnej i zarządzania terytorialnego. Młode
pokolenia są nośnikiem świeżej energii i innowacyjnych rozwiązań, ale są też tymi, którzy ostatecznie
odziedziczą skutki obecnej polityki. Ich udział w rewitalizacji terenów miejskich jest podstawowym
warunkiem gwarancji ich trwałego rozwoju. Ich zaangażowanie jest niezbędne do powodzenia
innowacyjnych strategii finansowych i zarządczych wprowadzanych w celu osiągnięcia długofalowych
efektów w gospodarce miejskiej.
Sieć siedmiu partnerów prezentuje bardzo różnorodne profile, strategie i cele. Trudno porównywać ich
poszczególne wymiary, kulturę polityczną, czy wzorce zarządzania. Stanowi to nie problem, ale raczej
okazję do przekrojowego zrozumienia omawianych kwestii, utwierdzając się, że pomimo różnych
kontekstów ta tematyka jest w całej Europie niezwykle istotna. Współpraca pomiędzy partnerami znajduje
się jeszcze na początkowym etapie, ale na pierwszych dwóch spotkaniach pojawiło się już wiele
pomysłów i sugestii. W szczególności dotyczy to drugiego z nich w Ercolano, mieście położonym na
terenie metropolitalnym Neapolu, gdzie odbyło się bardzo ważne spotkanie, na którym zapoznano się z
wieloma wnioskami płynącymi z dyskursu o rewitalizacji.

Ercolano, bogactwo dziedzictwa lub ciężar przeszłości?
Nawiąże do mojej refleksji z wizyty w niedawno odwiedzonym mieście. Pisząc te słowa, nadal jestem pod
wpływem wielu wrażeń i emocji zmieszanych z życiem zawodowym i osobistym. Pozwolę sobie, aby moje
osobiste życie wywarło duży wpływ na poniższe studium przypadku i mam nadzieję, że wyjdzie mu to na
dobre. Zdarzyło się przez przypadek, że jako główny ekspert odpowiedzialny za tą sieć trafiłem do
Ercolano, miasta w którym się urodziłem się i dorastałem. Moja rodzina opuściła Ercolano, kiedy miałam
17 lat i od tamtej pory praktycznie nie odwiedziłem go, właściwie już od ponad 30 lat. Poniżej opisałem
różnice, które zauważyłem w postrzeganiu miasta pomiędzy opinią nastolatka z Ercolano z 1980 r. oraz
profesjonalnego urbanisty i euro emigranta, którym jestem dzisiaj. Moja rodzina przeniosła się głównie z
troski o to, aby dać swoim dzieciom lepszą przyszłość . Moje doświadczenie jako Ercolanina jest dość
typowe, nie różni się wiele od przeciętnego emigranta, opuszczającego miasto w tamtych czasach. Po
moim wyjeździe w nowych miejscach pobytu i w podróżach często spotkałem młodych ludzi, którzy
wyemigrowali z Ercolano. Moje wspomnienia z tego miejsca związane były przede wszystkim z frustracją,
degradacją środowiska i poczuciem braku nadziei na lepsze jutro dla lokalnej społeczności. Podczas tych
dwóch dni w Ercolano żarne z tych odczuć nie zostało całkowicie wymazane, ale byłem zaskoczony
niezwykłymi walorami kulturowymi i estetycznymi miasta, a także możliwościami produkcyjnymi i
gospodarczymi, które miasto obecnie posiada, choć w dużej części ich tutaj nie wymieniłem.

Widok z Wezuwiusza
Nasza wizyta rozpoczęła się od szczytu
majestatycznego wulkanu ponad miastem,
zanurzonego w parku narodowym, do którego
główne wejście znajduje się od strony
Ercolano. Miasto pod nami stanowiło wąskie
pasmo zabudowań od podnóża góry do morza.
Radna Miasta ds. Planowania Przestrzeni
Giuliana De Fiore pokazywała nam z dumą
ulepszenia powstałe na ścieżce wspinaczkowej
prowadzącej na szczyt, udekorowanej teraz
serią rzeźb
z
wulkanicznego
bazaltu,
wykonanych na zamówienie u lokalnych
artystów. Gmina planuje wybudować przy
wejściu do parku nowy parking, który ma zostać powiązany ze zrównoważonym systemem transportu
publicznego oraz przywrócić starą linię kolejową, która przyczyni się do stopniowej rezygnacji z
komunikacji indywidualnej, powodującej przepełnienie na drogach. To jeden z wielu projektów, których
realizacji podjęła się nowa administracja i obecnie zmaga się z wprowadzeniem ich w życie. Mając przed
sobą wspaniały widok na zatokę Neapolu, z Capri i Ischia spoglądając z góry, przedstawicielka miasta
powiedziała mi, że niezwykła wartość tego terytorium stanowi również ciężar dla sprawnego działania
miasta. Obszar obciążony jest praktycznie wszystkimi możliwymi ograniczeniami związanymi ze
środowiskiem naturalnym, geologicznym, dziedzictwem kulturalnym i naturalnymi właściwościami terenu.
Znajduje się w centrum obszaru o dużym ryzyku sejsmicznym i wulkanicznym, bezpośrednio
zagrażającym niemal milionowi mieszkańców. To też ogromny obszar archeologiczny, bogate dziedzictwo
architektoniczne, naturalne parki i delikatna linia brzegowa. Skutkuje to tym, że prowadzenie działań
rozwojowych w mieście staje się praktycznie niemożliwe wśród dżungli sektorowych ograniczeń, regulacji
i agencji nadzorujących. W konsekwencji, praktyka nadużyć w powojennej historii rozwijających się
przedmieść Neapolu pozostawała do niedawna niezmienna, pozostawiając po sobie ogromną liczbę
nielegalnych nieruchomości na całym obszarze, których sytuacja prawna musi zostać uregulowana.

Połączenie ze Scavi di Ercolano ...
Dojechaliśmy do miasta, przejechaliśmy przez IV Novembre, główną oś łączącą stację kolejową
Circumvesuviana ze starożytnym Herkulanum, gdzie dokonano jednych z najbardziej niezwykłych odkryć
archeologicznych na świecie. Położone w samym sercu Ercolano, pokryte popiołami po wybuchu
Wezuwiusza w 79 p.n.e. miejsce o praktycznie unikatowym znaczeniu dla dziedzictwa historycznego
należy do najlepiej zachowanych miast antycznego Rzymu. Bulwar został niedawno starannie
odrestaurowany, zainstalowano specjalnie zaprojektowaną małą infrastrukturę miejską z ogrodzeniem z
drzew, podkreślając perspektywę schodzenia poprzez wykopalisko prosto do morza.
Szkoła, która znajdowała się po drugiej stronie
została przekształcona w MAV, Wirtualne
Muzeum Archeologiczne. Przecznica Corso
Resina, główna droga, łącząca Neapol z
Pompejami i Sorrento, jest częścią szlaku o
nazwie "Golden Mile", ponieważ znajduje się
tam szereg osiemnastowiecznych willi o
wyjątkowych wartościach architektonicznych.
W krajobrazach z mojego dzieciństwa nadal
pamiętam je jako ruiny Piranesian .Dziś w
większości
zostały
odrestaurowane,
są
zadbane i wyglądają wspaniale. Niestety nadal
często źle są zarządzane i nie do końca dobrze
wykorzystywane. Na przykład w luksusowym w hotelu powstałym za pośrednictwem PPP lokalny
przedsiębiorca zarządzający obiektem, nie potrafi wykorzystać potencjału ekonomicznego miejsca, co
prowadzi do zaniżenia jego wartości.

... z nadbrzeżem
Ostatnim przystankiem naszej wycieczki było nadbrzeże. Po latach katastrofy środowiskowej system
kanalizacyjny miasta został ostatnio połączony z głównym kolektorem Neapolu, a oczyszczone wybrzeże
można było ponownie przeznaczyć pod rekreację. Brzeg morza jest niestety wymywany przez linię
przybrzeżną, połączoną niskimi przejściami. Projekt odnowy wybrzeża jest wpisany do strategii
metropolitalnej określonej na szczeblu krajowym przez Ministerstwo Kultury i Turystyki (MIBACT). Grande
Progetto Pompei to strategiczny plan mający na celu systematyczne łączenie rozproszonych wzdłuż linii
brzegowej obiektów kulturowych i archeologicznych w ramach dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Przewiduje realizację wielu kluczowych projektów w Ercolano: otwarcie nowej stacji kolejowej,
przywrócenie parku Villa Favorita, poprawę obszaru w Herkulanum oraz podjęcie wspomnianej interwencji
mającej na celu połączenie Parku Narodowego Vesuvio ze ścieżkami turystycznymi obszaru
archeologicznego.
Od realizacji tego dokumentu strategicznego Ercolano rozpocznie swoje zmagania z wyzwaniami w
sieciach wdrażania URBACT. Istnieje potrzeba opracowania planu działania łączącego różnorodne
interwencje w ramach wdrażania, ale także nadanie nowych kompetencji, propagowania kultury
współuczestniczenia ogółu społeczeństwa w celu osiągnięcia konkretnych zmian systemowych.
Administracja miasta jest nowa i dynamiczna, ale odziedziczyła dziesięcioletnie odbciążenia
nieskutecznego i często skorumpowanego rządzenia na tym terenie. Na przykład, opracowanie nowego
planu zagospodarowania przestrzennego zostało zablokowane przy kadencji poprzedniej administracji w
związku z kwestiami prawno-proceduralnymi, a dziś pozwolenie planistyczne musi odwoływać się do
starego i nieaktualnego planu z roku 1975 Piano Regolatore. W podobnych stanie, wymagającym
podjęcia natychmiastowych działań, znajdują się regulacje prawne, których wyjątki, czy też braki w
aktualizacjach wymagają silnego przewodnictwa, które można zbudować wyłącznie na konsensusie i
partycypacji obywatelskiej. Pozytywne oznaki zmian są widoczne i zauważają je również mieszkańcy
Odbudowa fizyczna już się rozpoczęła i przyniosła kilka widocznych rezultatów w odniesieniu do obiektów
i infrastruktury, ale skuteczne zafunkcjonowanie dźwigni finansowej wywołującej pozytywne zmiany w
sferze społecznej i gospodarczej jest wciąż oczekiwane. Ryzyko polega na tym, że inwestycje
rewitalizacyjne mogą zostać zmarnowane, ostatecznie przyczyniając się tylko do rozwiązania kolejnego
problem sektora instytucji publicznych związanego z przeciwdziałaniem fizycznej degradacji miejsca.
Podczas dyskusji z członkami LGU Ercolano o
przyczynach ciągłej niezdolności do wyjścia ze
spirali wykluczenia, braku pewności siebie i
fatalizmu, który charakteryzuje krajobraz
społeczno-polityczny tego miejsca, często
pojawiał się argument o braku ciągłości
pomiędzy pokoleniami i edukacja młodych. Jest
to problem, który przybiera różne formy, od
starzenia się urzędników służby cywilnej,
których rotacja jest niemożliwa ze względu na
Pakt Stabilności, po fakt, że w Ercolano
występuje szczególnie trudna sytuacja w
oświacie, brakuje jakiejkolwiek formy jednostki
oświatowej na poziomie średnim, pomimo że mieszka tam ponad 50 tys. mieszkańców. Ostatecznie
niezwykłe bogactwo kulturowe, z którego czerpią przeważnie turyści nie może się stać prawdziwym
źródłem rozwoju dla lokalnego społeczeństwa.

Podejście zintegrowane?
Taka kombinacja niezwykłych możliwości i brakujących zdolności stanowi znakomite pole do rozpoczęcia
rozważań nad siecią miast ReGeneration. Bardzo konkretny cel rewitalizacji struktur fizycznych jest
nierozerwalnie związany z koniecznością odnowienia wcześniejszych modeli i wykorzystania nowej
energii. Miasta oferują duży potencjał do wspólnego rozwoju, ale wzajemna wymiana i działania
innowacyjne muszą zachodzić w ramach wielostronnego wysiłku. Białystok pierwszy partner, którego
odwiedziliśmy ma podobne wyzwanie, mimo że jego uwarunkowania nie mogą się bardziej różnić od
Ercolano. Partnerem jest stowarzyszenie Gmin z wyraźnie ukierunkowane na realizację Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, innowacyjnego narzędzia finansowanego przez Unię Europejską, służącego
powstawaniu zintegrowanych strategii. Ograniczenia w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa
kulturowego są znacznie mniej restrykcyjne, a ogólne ramy zarządzenia mniej skomplikowane. Nawet
kwestia ograniczenia konsumpcji gruntów wydaje się być mniej istotna na obszarze o niskiej gęstości
zabudowy miejskiej, otoczonej rozległymi terenami wiejskimi. Kiedy jednak omówialiśmy kwestie
zmobilizowania młodych pokoleń do kreowania innowacyjnych działań, przekształcenia abstrakcyjnych
teorii partycypacji w rzeczywiste zaangażowanie i wymianę wiedzy pomiędzy pokoleniami i grupami
społecznymi, konkluzje partnerów okazały się być uderzająco podobne. Pojęcie "miasto nauki"[1]
pojawiało się stopniowo jako wspólny wątek wobec wszystkich wyzwań pozostałych siedmiu partnerów.
Od szkół i struktur edukacyjnych, placów zabaw i obiektów sportowych, do inkubatorów i wspólnej
przestrzeni, międzypokoleniowa wymiana to nie po prostu usługa sektorowa dla ograniczonej grupy
użytkowników, to kluczowe obszary, w których lokalne społeczeństwo może w praktyce dążyć do
zrównoważonego rozwoju. Począwszy od doświadczeń głównego partnera San Lazzaro di Savena, który
jest skoncentrowany na wyzwaniu wdrożenia projektu "Campus Kid", wielofunkcyjnego obszaru
skupiającego różne struktury edukacji i sportu, główna uwaga sieci będzie koncentrować się na
identyfikacji i aktywowaniu obszarów wielofunkcyjnych, które nie tylko świadczą konkretne usługi
edukacyjne i opiekuńcze dla określonych przedziałów wiekowych, ale mogą stać się katalizatorem
całościowego procesu wymiany międzypokoleniowej, innowacji społecznych i partycypacji.
[1] Odnoszę się tu do doświadczeń Robinsbalje, Bremen's Learning Neighborhood i wcześniejszych
doświadczeń
z
Groeningen
"Learning
Windows".
http://www.aeidl.eu/pl/projects/territorialdevelopment/urban-development/urban-projects/1153-robinsbalje-bremens-learning-neighbourhood.html
Lorenzo Tripodi
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Cztery lekcje, które każde
europejskie miasto może
się nauczyć od
Oberhausen
Oberhausen to miasto na terenie
Zagłębia Ruhry w niemieckiej NadreniiWestfalii. Ma około 211 000
mieszkańców i jest jednym z miast wciąż
walczących z przemysłową
przeszłością.W ciągu ostatnich dwóch lat Oberhausen często służyło jako przykład niemieckiego
miasta radzącego sobie z napływem uchodźców i kilkakrotnie był pokazywany przez BBC w
raportach dotyczących rozwoju przyjmowania i integracji uchodźców.

Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim (http://www.blog.urbact.eu/2017/03/4-lessonsevery-european-city-can-learn-from-oberhausen/)

Zestrojenie na wdrażanie
Łatwo jest zacząć robić nowe rzeczy.
Dzieje się to w zasadzie codziennie i
każdemu. Często zdarza się to w izolacji jedna nowa rzecz w jakimś miejscu, inna
gdzie indziej. Rzadziej udaje się osiągnąć
wszystko w sposób wzajemnie zestrojony
oraz dotyczy to wprowadzania w życie
nowych zasad w obrębie miast.

Zapraszamy do lektury artykułu o sieciach wdrażania w języku angielskim (link
- http://urbact.eu/tune-implementation)

Share

Tweet

Forward

+1

Share

Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Małgorzata Surmacz

URBACT to europejski program
zrównoważony rozwój miast.

wymiany

doświadczeń

i

wyników

badań,

promujący

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast,
podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom
społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i
zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w
środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej
Europie.
W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.
www.urbact.eu/project
www.urbact.pl
urbact.eu/urbact-polska
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