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> Od redakcji

S ocjologowie nie tylko dążą do pobudzania żywych 
dyskusji w ramach samej socjologii, ale także 
angażują się w debaty publiczne oraz poruszają 
kontrowersyjne tematy. W ciągu ostatniej dekady 

Nandini Sundar, najbardziej znana indyjska socjolożka 
i działaczka społeczna, zakwestionowała granicę pomiędzy 
środowiskiem akademickim i aktywizmem oraz zmierzyła się 
z niesprawiedliwością społeczną w Indiach działając polityczne. 
W wywiadzie otwierającym ten numer Globalnego Dialogu 
Sundar mówi o przeszłości i obecnej sytuacji „wojny w Bastarze” 
w Indiach oraz o trudnościach z byciem dobrą uczoną i dobrą 
aktywistką w tych pośpiesznych czasach.

Nasza pierwsza sekcja „Transformacje i alternatywy” rozpo
czyna się od dwóch tekstów, które śledzą socjologiczne reflek-
sje na temat alternatywnych społeczeństw i możliwych wizji 
przyszłości w historii socjologii i argumentują, dlaczego ten 
rodzaj refleksji jest konieczny, by połączyć krytykę socjologiczną 
z ideami emancypacyjnymi. Tekst z Ameryki Łacińskiej 
podkreśla polityczne zmagania o solidarne społeczeństwo 
i rolę takich koncepcji jak Buen Vivir. Wkład Kataru kontrastuje 
z możliwymi przyszłościami świata arabskiego. Artykuły z RPA 
i Zimbabwe wprowadzają badania empiryczne o tym, jak ludzie 
radzą sobie z poważnymi zmianami w ich życiu (w tym przy-
padku spowodowanymi zmianami klimatycznymi) i z jakimi 
przeszkodami mogą się zmierzyć pożądane zmiany polityczne. 

Erik Olin Wright, uczony, którego życie i praca poświęcone 
były ideom równości, wolności i wspólnoty, zmarł w styczniu 
2019 roku. Straciliśmy zatem socjologa, którego badania nad 
podziałem klasowym, Marksem i „prawdziwymi utopiami” 
zainspirowały nie tylko kolegów z całego świata, ale również 
działaczy walczących o budowanie bardziej sprawiedliwego 
i demokratycznego społeczeństwa. W tej sekcji dwóch bliskich 
przyjaciół z różnych części świata składa hołd jego życiu i pracy.

W naszej drugiej sekcji Birgit Riegraf, Lina Abirafeh i Kadri 
Aavik zaprosiły naukowców z całego świata, aby przedstawili 
swoje badania nad związkiem między „płcią kulturową 
a nierównościami społecznymi”. Teksty te podkreślają różne 
aspekty tej relacji, takie jak nierówność płci w finansowaniu 

badań z perspektywy europejskiej i nordyckiej, status quo i losy 
studiów nad płcią w Czechach, kierunki i przeszkody związane 
z nierównością płci w regionie arabskim oraz pracę na rzecz 
równości płci w kontekście azjatyckim. Artykuły te dają nam 
wgląd w debaty na temat postępu społecznego lub przełomu 
w kwestii równości płci oraz zapoczątkowują dyskusję na temat 
tego, w jaki sposób socjologia jako dyscyplina może zaoferować 
konkretne rozwiązania dla równości i sprawiedliwości 
społecznej. Wkład wskazuje na potrzebę działań społecznych 
i konieczność kontynuowania walki o równość płci w celu 
dalszego utorowania drogi ku równemu społeczeństwu.

W ramach naszego cyklu poruszającego problemy regio
nalne przedstawiamy „Socjologię z RPA”. Pierwszy artykuł tej 
części koncentruje się na problemie utrzymywania się ubóstwa 
i nierówności w RPA i przedstawia to jako ostrzeżenie dla 
całego kontynentu. Drugi tekst omawia rosnącą popularność 
i kontrowersje wokół kościołów charyzmatycznych w tym kraju 
i odnosi się do milczenia socjologów w tej kwestii. W kolej
nych dwóch artykułach omawiamy sytuację pracowników 
górni czych. Jeden pokazuje, w jaki sposób retoryka inkluzji 
społecznej stoi w sprzeczności z wykluczeniem kobiet z wykony-
wania pewnych zadań, podczas gdy kolejny artykuł przedstawia 
etnograficzne studium czarnych, bezrobotnych, byłych pra-
cowników kopalń i pokazuje wpływ bezrobocia na ich zaufanie 
i poczucie własnej wartości. To, czego możemy się nauczyć od 
ludzi pracy w Tanzanii, zostało nam przedstawione w artykule, 
o systemie żywnościowym w Dar es Salaam. Następna praca 
bada z perspektywy historycznej sposoby akumulacji i poli-
tycznej reprodukcji, które przekształciły i utrzymały drapieżne 
państwo Zimbabwe. Sekcję tę dopełnia wspaniały fotoesej 
Alexii i Edwarda Websterów, łączący wgląd w historię Johan-
nesburga z niezwykłymi fotografiami tego wybudowanego na 
złocie, miasta.

Artykuł zamieszczony w sekcji otwartej tego numeru anali-
zuje solidarność w czasach prawicowego populizmu w Europie 
na przykładzie Austrii i Węgrzech. 

Brigitte Aulenbacher i Klaus Dörre, 
redaktorzy Globalnego Dialogu

 > Globalny Dialog jest dostepny w 17 językach na stronie ISA
> Propozycje tekstów proszę przesyłać na globaldialogue.isa@gmail.com.
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Globalny Dialog ukazuje się 
dzięki hojnemu wsparciu SAGE 
Publications.

GD

Refleksja nad przemianami i alternatywami dla współczesnych społeczeństw 
zawsze była częścią myśli socjologicznej, podobnie jak empiryczne badania nad 
zmianami i przekształceniami społecznymi. Wypowiedzi z całego świata dają 
zarówno teoretyczne, jak i empiryczne spojrzenie na te zagadnienia.

W skali globalnej kobiety nadal stanowią dużą część osób ubogich i zmarginali
zowanych. W artykułach zebranych w tej sekcji dyskutuje się o związku między 
płcią a nierównością w różnych sferach  od finansowania badań i neoliberalizmu 
po państwo i pracę. 

W tej sekcji przedstawiono perspektywy teoretyczne i badania empiryczne z RPA 
omawiające kwestie dotyczące nie tylko tego kraju, ale także Zimbabwe i Tanzanii, 
a także Afryki jako całości. Fotoesej o historii Johannesburga umożliwia wizualne 
zrozumienie miasta. 
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„Najtrudniejszą rzeczą w czasach kryzysów jest pamiętanie, że mamy 
również obowiązek prowadzenia badań. Czasami pisanie tekstów 

socjologicz nych wydaje się być projektem osobistym, który nie przynosi 
korzyści nikomu innemu niż autorowi, czasami wydaje się bezcelowe, 

zwłaszcza jeśli nie jest przełomowe, ale koniec końców płaci się nam za 
przyrost jakiejkolwiek małej wiedzy i oddawanie jej światu.”

Nandini Sundar
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Nandini Sundar.

JG: Twoja doceniona przez krytyków książka Subal-
terns and Sovereigns: An Anthropological History of 
Bastar, opublikowana w 1997 roku, skupia się na his-
torii dystryktu Bastar z XIX i XX wieku. Czy możesz nam 
powiedzieć, co skłoniło cię do skupienia się na tym ob-
szarze w środkowych Indiach? 

NS: Kiedy w późnych latach 80. rozpoczęłam pracę nad 
moim doktoratem na Wydziale Antropologii Uniwer-
sytetu Columbia, zainspirowały mnie prace marksis-
towskich historyków, takich jak E. P. Thompson i Eric 
Hobsbawm, oraz antropologów koncentrujących się na 
ekonomii politycz nej, jak June Nash czy William Rose-
berry. W Indiach uczeni debatowali nad podrzędnością 
kulturową Indii w wyniku brytyjskiej hegemonii. 
Wiedziałam, że chcę analizować kolonializm, ekspansję 
kapitału, bunty chłopów oraz współczesne ruchy 
społeczne, ale trochę czasu zajęło mi dojście do tego, 

> Płonące lasy
Wywiad z Nandini Sundar

Nandini Sundar jest profesorką socjologii w Delhi 
School of Economics, Uniwersytet w Delhi. Jej naj
nowsze publikacje to: The Burning Forest: India’s 
War in Bastar (Juggernaut Press, 2016 oraz nowa 
edycja pod tytułem The Burning Forest: India’s War 
Against the Maoists, Verso, 2019); redakcja tomu 
The Scheduled Tribes and Their India (OUP, 2016); 
Civil Wars in South Asia: State, Sovereignty, Devel-
opment (współredagowane z Aparną Sundar, SAGE, 
2014); oraz Inequality and Social Mobility in Post-
Reform India,  specjalne wydanie Contemporary 
South Asia (współredagowane z Ravinderem Kaurem, 
2016). Jest także autorką Subalterns and Sover-
eigns: An Anthropological History of Bastar”(wyd. 
2, 2007); współautorką Branching Out: Joint Forest 
Management in India (2001); redagowała Legal 
Grounds: Natural Resources, Identity and the Law 
in Jharkhand (2009); i współredagowała Anthro-
pology in the East: The founders of Indian sociol-
ogy and anthropology (2007). W latach 2007–2011 
Sundar był redaktorką Contributions to Indian 
Sociology, ponadto była członkinią redakcji w kilku 
czasopismach, zasiadała w radach instytucji bad
awczych i komitetów rządowych. Została laureatką 
nagrody Infosys w dziedzinie nauk społecznych (an
tropologia społeczna) w 2010 roku, Nagrody Ester 
Boserup za badania nad rozwojem w 2016 roku oraz 
nagrody Malcolma Adiseshiaha za wybitne zasługi 
dla studiów rozwojowych w 2017 roku.

Od 2005 roku Sundar jest zaangażowana w spory 
sądowe i działania na rzecz praw człowieka. W 2011 
roku Sąd Najwyższy Indii w przełomowym wyroku 
w sprawie „Nandini Sundar przeciwko stanowi 
Chhattisgarh” zakazał państwowego wsparcia zbroj
nej samozwańczej straży [armed vigilantism]. 
Sundar pisze regularnie dla mediów na współczesne 
tematy, a jej teksty dostępne są na stronie inter
netowej: http://nandinisundar.blogspot.com.

Rozmawia z nią Johanna Grubner, doktorantka 
z Uniwersytetu Jana Keplera w Linzu, Austria, 
i młodsza redaktorka Globalnego Dialogu.

http://nandinisundar.blogspot.com
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gdzie i jak to zrobić. W 1990 roku, gdy po raz pierwszy 
odwiedziłam Bastar, miasto zdawało się zawierać wszelkie 
ele menty, których potrzebowałam do doktoratu – szczodrych 
ludzi, aktywne ruchy społeczne, buntowniczą przeszłość… 
i nikt tak naprawdę nie pracował nad tą historią.

JG: W swojej najnowszej książce „The Burning Forest: India’s 
War Against the Maoists”, omawiasz wyniki swoich badań 
i prac terenowych w Bastarze. Czy mogłabyś krótko opisać 
konkretne konflikty społeczne i polityczne zachodzące dziś 
w tym obszarze?

NS: Przez ostatnie stulecie lub dłużej, Indie Środkowe były 
wykorzystywane ze względu na swoje leśne i mineralne 
zasoby. Proces ten zintensyfikował się na początku XXI 
wieku. Kopalnie wydzierżawiono dużym korporacjom, a 
te zaczęły przesiedlać lokalne społeczności, powodować 
zmiany społeczne i środowiskowe. Ludzie stawiali opór 
przesiedle niom w najróżniejszy sposób. Jedną z form, jaką 
podjęto w ciągu ostatnich kilku dekad, jest udział w zbroj
nej działalności partyzanckiej pod egidą Komunistycznej 
Partii Indii (maoistami). Rządowe operacje przeciwpartyz-
anckie obejmowały liczne pozasądowe egzekucje, masowe 
rozprzestrzenianie się obozów bezpieczeństwa i militaryzację 
krajobrazu. Obecnie zarówno rząd, jak i maoiści, są nieprze-
jednani  w przyjmo waniu metod militarnych, mimo swoich 
deklaracji o pragnieniu dialogu i pokoju w interesie ludzi.

JG: W „The Burning Forest” kwestionujesz status oraz ro-
zumienie demokracji i praktyk demokratycznych w Indiach. 
Stwierdzasz, że „Indie są demokracją ze wszystkimi instytuc-
jami […], ale to, co mają na myśli, może nie być tym, czego 
oczekujemy”. Czy mogłabyś rozwinąć dla nas tę krytykę?

NS: Instytucje, które często są uznawane za kluczowe dla 
demokracji – takie jak wybory czy polityka społeczna – są 
używane często do delegitymizacji alternatywnych metod 
protestu oraz sposobów życia, które nie pasują do państwowej 
wizji rozwoju bez tworzenia miejsc pracy. Obejmują one formy 
współistnienia z lasem, a także szereg rzemieślniczych praktyk 
produkcyjnych. Nawet w „normalnych czasach” wyborcza 
reprezentacja jest problematycz na z powodu nierówności 
strukturalnych, w jakich działa. Przykładowo, do walki wybor
czej potrzeba gigantycznych sum pieniędzy, co uzależnia 
partie od biznesu i prowadzi do  praktyk korupcyjnych. Jednak 
to użycie podczas walk partyzanckich czy konfliktu aparatu 
demokratycznego jako instrumentu opresji, a nie reprezen-
tacji, jest najbardziej dotkliwe. Przykładowo ludzie są 
zmuszani do głosowania na rzecz utrzymania obecnego ładu 
politycznego, a wybrane partie i organizacje są zakazywane. 
Obecnie w Indiach duża część mediów została przejęta przez 
prawicę i działa jako tuba propagandy nienawiści, kryjąc się za 
maską nacjonalistów. Stopniowo wszystkie instytucje, które 
wspierają demokrację – sądownictwo, ciała regulacyjne – są 
ograniczane. Polityka demokratyczna – poprzez budowanie 
wizerunku podziału pomiędzy władzą i powszechną zgodą 
– funkcjonuje jako zewnętrzna granica możliwości myślenia 
poprzez twórcze alternatywy.

JG: Konflikty społeczne i polityczne w Bastarze obejmują 
zarówno państwo, jak i szereg grup interesu o różnych 
strukturach i różnych celach politycznych i społecznych. Czy 

możesz opowiedzieć o przyjętej przez ciebie ramie teoretycz
nej i podejściu empirycznym jakie stosujesz do uchwycenia 
tych różnic? Dlaczego uważasz je za przydatne?

NS: Moje podstawowe ramy teoretyczne są zawsze w szer-
okim sensie marksistowskie. Jednak w The Burning Forest 
spróbowałam zastosować etnografię demokracji poprzez 
analizę różnych aspiracji, jakie ludzie wnoszą do tego procesu, 
a także sposobów, w jaki reagowały różne instytucje, takie 
jak media, sądownictwo i partie polityczne. Widzimy, jak 
budowana jest bezkarność i niepewność, ale także jaką wolę 
przetrwania i walki mają ludzie. Próbowałam odwołać się do 
publiczności ogólnej, więc krytyka jest ukryta. Wybór metod 
i miejsc był w dużej mierze zależny od okoliczności. Ponieważ 
byłam tak mocno zaangażowana w to, o czym pisałam – jako 
strona w sporze o naruszenie praw człowieka – trudno było 
uzyskać dostęp do pewnych przestrzeni, takich jak świat policji 
i sił bezpieczeństwa. Otworzyły się jednak inne przestrzenie 
do dokładnego przestudiowania, takie jak proces prawny 
związany z prowadzeniem sporów dotyczących interesu pub-
licznego i funkcjonowanie sądownictwa.

JG: Czy z twojego doświadczenia wynika, że socjologiczne 
badania terenowe, takie jak te, które przeprowadziłaś 
w Bastarze, mogą pomóc nam lepiej poznać społeczną 
strukturę konfliktu w szerszym kontekście? A jeśli tak, czy 
mógłbyś opowiedzieć nam o niektórych z tych elementów 
twojej pracy, które uważasz za szczególnie istotne podczas 
przyglądania się konfliktom społecznym poza kontekstem 
Bastaru?

NS: Istnieje wiele podobieństw między tym, co dzieje się 
w Bastarze, a tym, co dzieje się gdzie indziej, zwłaszcza 
na obszarach bogatych w zasoby i zamieszkiwanych przez 
rdzennych mieszkańców. Wiele nauczyłam się z literatury na 
temat ruchów latynoamerykańskich i przemocy państwowej, 
a także z badań dotyczących działalności przeciw partyzanc
kiej, w tym brytyjskiego stosowania przepisów dotyczących 
sytuacji nadzwyczajnych i strategicznego gromadzenia ludzi 
na terenach otoczonych przez wojsko [hamletting] na Mala-
jach, w Wietnamie itp.

Jest wiele sposobów, na jakie można potraktować taki temat, 
mogę wymyślić co najmniej trzy różne książki, które mógłbym 
napisać: o samoobronie i podważaniu władzy, o zastępczym 
sprawstwie państwa i indywidualnej winie; o prawie i jego 
ulotnych pozorach oraz sposobie, w jaki stanowi to państwo; 
lub o skonfliktowanych emocjach wojny domowej. Ponadto, 
w przeciwieństwie do doskonałej pracy socjologicznej/an-
tropologicznej nad zbrojną lewicą w Ameryce Łacińskiej, 
nie mamy solidnego studium ruchu maoistycznego, które 
przyjrzałoby się na przykład zmianom, jakie ruch przyniósł 
w dystrybucji ziemi i lokalnej agrarnej ekonomii politycznej. 
Myślę, że to jest coś, co warto zrobić.

JG: W sytuacjach, w których kwestionowane są zasady 
demokratyczne i łamane są podstawowe prawa człowieka, 
jakie byłyby obowiązki nauk społecznych, a w szczególności 
socjologii jako dyscypliny?

NS: Wszyscy mamy wiele obowiązków – jako obywatele, soc-
jologowie, nauczyciele. Są chwile, kiedy czujemy się wezwani 
do przyjęcia naszych obywatelskich ról – uczestniczymy 
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w demonstracji, podpisujemy petycje, składamy zeznania 
w sądzie lub cokolwiek innego. Innym razem odpowiedzialność 
wobec naszych uczniów i kolegów przejmuje kontrolę, 
a nieustanna harówka życia akademickiego wyklucza inne 
rodzaje działań. Najtrudniejszą rzeczą w czasach kryzysów 
jest pamiętanie, że mamy również obowiązek prowadzenia 
badań. Czasami pisanie tekstów socjologicznych wydaje 
się być projektem osobistym, który nie przynosi korzyści 
nikomu innemu niż autorowi, czasami wydaje się bezcelowe, 
zwłaszcza jeśli nie jest przełomowe, ale koniec końców płaci 
się nam za przyrost jakiejkolwiek małej wiedzy i oddawanie 
jej światu. W tych czasach akademickiej prekarności ważne 
jest, aby pamiętać, że posiadanie pracy jest przywilejem.

JG: Jesteś postrzegana i jako badaczka akademicka, i jako 
działaczka społeczna. Czy zgadzasz się z tym opisem? Jak 
opisałabyś typową relację między środowiskiem aka-
demickim a politycznym w Indiach i jak to wpłynęło na 
twoją pracę?

NS: Zawsze byłam zaangażowana w działalność na rzecz 
wolności obywatelskich i platform antykomunalnych, ale to 
głębokie zaangażowanie naukowe w Bastar doprowadziło 
mnie w 2005 roku do prawie pełnoetatowego działania na 
rzecz praw człowieka. W 2007 roku, kiedy zainicjowaliśmy 
postępowanie sądowe w Sądzie Najwyższym przeciwko 
samozwańczej straży i okrucieństwom państwowym, nie 
wyobrażałam sobie, że nadal będziemy w sądzie w 2019 roku. 
W 2011 roku otrzymaliśmy wspaniały wyrok zakazujący 
państwowej pomocy dla strażników i nakazujący wypłatę 
odszko dowania wszystkim ofiarom, ale rząd odmówił 
wdrożenia go, więc wciąż walczy my o sprawiedliwość. W 2016 
roku policja Chhattisgarh złożyła mściwą i fałszywą skargę 
przeciwko sześciu zarzucając nam morderstwo, noszenie 
broni, zamieszki itp., jak również oskarżenia na mocy ustawy 
o zapobieganiu nielegalnym działaniom, jednej z głównych 

ustaw antyterrorystycznych w Indiach. Na szczęście 
dostaliśmy odroczenie od sądu i nie zostaliśmy uwięzieni, ale 
zarzuty zostały zniesione dopiero w lutym 2019 roku.

Z biegiem czasu mój aktywizm w Chhattisgarh osłabł, gdy inni 
ludzie zaczęli pracować nad tym zagadnieniem. Osobiście 
trudno mi być zarazem dobrą aktywistką i dobrą badaczką, 
choćby z powodu czasu, który pochłaniają obydwa te działania. 
Z jednej strony wielu indyjskich naukowców społecznych jest 
zaangażowanych w jakąś formę aktywizmu, ponieważ proble-
my wokół nas są tak widoczne i naglące. Ale są też inni, którzy 
lekceważą aktywizm i twierdzą, że szkodzi obiektywności 
i odpowiedniemu teoretyzowaniu. Pod rządami premiera 
Modi utrzymanie uniwersytetu jako przestrzeni akademic
kiej stało się wyzwaniem, ponieważ seminaria i warsztaty są 
zakazywane, wykładowcy zniechęcani, studentów oskarża się 
o bunt i bije, a książki – w tym moje – są wykreślane z syla-
busów za „antynarodowość”.

JG: Twoja praca zyskała już wiele uwagi, więc z pewnością 
wielu ludzi jest ciekawych twoich pomysłów na przyszłość. 
Czy możesz opowiedzieć nam trochę o swoich planach jako 
aktywistki i uczonej na najbliższe lata?

NS: Po części zależy to od politycznej przyszłości Indii i tego, 
jak uniwersytety będą traktowane przez przyszłe rządy. Mam 
w głowie kilka projektów, w tym analizę tworzenia indyjskiej 
konstytucji i wkład ruchów studenckich w politykę krajową, 
ale nie jestem pewna, na którym z nich się skupię. Bardzo 
chciałabym prowadzić badania na innym kontynencie, ale nie 
jestem pewna, czy i kiedy będzie to możliwe. Wiele z tego 
zależy również od uzyskania urlopu na moim uniwersytecie, 
co jest coraz trudniejsze  w tych czasach.

Korespondencję do Nandini Sundar proszę kierować na adres <nandinisundar@yahoo.com>

mailto:nandinisundar%40yahoo.com?subject=
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PRZEKSZTAŁCENIA I ALTERNATYWY

> Krótka historia  

alternatyw 
socjologicznych
Matt Dawson, Uniwersytet w Glasgow, Wielka Brytania

>>

W ięc jaka jest alternatywa?” Z pewnością 
nie jestem jedynym socjologiem, który 
został zapytany, jakie rozwiązania ma do 
zaoferowania socjologia dla problemów 

społecznych, które tak starannie kataloguje. Częściowo 
to pytanie i moja okazjonalna niezdolność do udzielenia 
odpowiedzi zachęciły mnie do napisania Teorii społecznej dla 
alternatywnych społeczeństw, gdzie próbowałem nakreślić 
zbiór alternatyw oferowanych przez socjologów. Praca ta 
uświadomiła mi, że istnieje bogata historia socjologicznych 
alternatyw. Jak wiele osób przede mną zauważyło, dyscy-
plina, która – jak coraz częściej robi to socjologia – opiera 
się na krytyce i kwestionuje nieuchronność tego, co jest, 
automatycznie staje przed pytaniem o to, co mogłoby być: 
przed pytaniem o alternatywy. Dla socjologów zmagających 
się dzisiaj z tym problemem, przydatna byłaby świadomość 
historii tych alternatyw.

Kiedy studiujemy tę historię, widzimy ścisłe powiązanie 
pomiędzy krytyką a alternatywą. Nawet Karol Marks, którego 

„
słynnym żartem było, że nie „sporządza przepisów dla kuchni 
przyszłości”, pokazywał, jak mógłby wyglądać komunizm  
eliminacja własności prywatnej, zmniejszenie podziału pracy, 
praca stająca się naszą „najważniejszą potrzebą” itd.  co było 
sposobem na wzmocnienie jego krytyki kapitalizmu. Podobne 
myśli można znaleźć u późniejszych autorów marksistows-
kich, niezależnie od tego, czy był to Henri Lefebvre używający 
alternatywy autogestionu (samorządności i zarządzania) 
w celu wyjaśnienia sposobów manipulowania życiem codzien-
nym, Herbert Marcuse podkreślający „nową podmiotowość” 
dla ludzkości sugerowaną przez ruchy „wielkiej odmowy” lat 
60. i 70. czy Angela Davis popierająca zniesienie więzienia 
w odpowiedzi na zgubny kompleks więziennoprzemysłowy. 
Tych marksistów zjednoczyło postrzeganie wizji dla alter-
natyw jako niezbędnych i koniecznych do zakwestionowania 
trwałości tego, co jest.

Socjologowie z innych perspektyw teoretycznych również 
podzielali pogląd na temat intymnego, wielokontekstowego 
połączenia krytyki i alternatywy. Émile Durkheim oferował 

Refleksja nad przemianami i alternatywami 
dla współczesnych społeczeństw zawsze 
była częścią myśli socjologicznej. Zdjęcie: 
C. Duncan/Flickr. Niektóre prawa zastrzeżone.
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wiele alternatyw, w tym na przykład zakaz dziedziczenia. 
Dziedziczenie zostało przedstawione przez niego jako niez-
godne z rodzącą się wtedy współczesną Francją, z jej nacis
kiem na indywidualizm i merytokrację, w sytuacji zaostrzania 
się problematycznych form nierówności ekono micznych. 
W Szkocji Patrick Geddes starał się przezwyciężyć problem 
przeludnienia i niezdrowych warunków miasta przemysłowego 
za pomocą systemu „chirurgii zachowawczej”, która miała 
przeprojektowywać miasta koncentrując się na przestrzeniach 
obywatelskich. Stare miasto (Starówka) w Edynburgu, gdzie 
znajduje się „Szlak Dziedzictwa Patryka Geddesa”, wciąż poka-
zuje wagę jego pomysłów . W tym samym czasie w USA W.E.B. 
Du Bois skonfrontował zmieniające się reżimy nierówności 
rasowej przedstawiając różne alternatywy. Przeszedł od op-
tymistycznej, liberalnej wiary w naukę i edukację, wyrażonej 
w swoim poparciu dla „akademii czarnoskórych”, do rady
kalnego roszczenia o czarną segregację ekonomiczną, jako 
możliwości alternatywy poza kapitalizmem.

Mając na względzie twierdzenie C. Wrighta Millsa 
z Wyobraźni socjologicznej, że socjologia stara się uczynić 
społeczeństwo bardziej demokratycznym, nic dziwnego, że 
widzimy także alternatywy skupiające się na wzmacnianiu 
demokracji. W Chicago George Herbert Mead podkreślił 
trudność wyrażenia „geniuszu” wszystkich ludzi w demokracji, 
która zredukowała politykę do bitwy „osobowości”. Zamiast 
tego zalecał szereg reform społecznych – stworzenie osad 
społecznych, klubów miejskich, ligi ochrony imigrantów, 
prowadzenie arbitraży strajkowych, kampanii wyborczych, 
edukacji specjalnej  co zapewniło wszystkim obywatelom 
szansę wyrażenia się w sposób demokratyczny. Tymczasem 
przebywający na wygnaniu w Londynie Karl Mannheim 
nakreślił system „wojowniczej demokracji”, aby uniknąć 
wzrostu nastrojów faszystowskich, z zestawem ściśle egzek
wowanych centralnych wartości demokratycznych i „nową 
klasą rządzącą”, wykształconą w zakresie socjologii.

Feministyczna socjologia wniosła również znaczący wkład 
w poszukiwanie alternatyw. Selma James i Mariarosa Dalla 
Costa poprzez odniesienie do wcześniejszych autorek, takich 
jak Margaret Bentson, opowiadających  się za socjalizacją prac 
domowych, przedstawiły wynagrodzenie za prace domowe 
jako sposób na przezwyciężenie nierówności patriar chatu. 
Miały również nadzieję, że dzięki temu kobiety staną się 

centralną częścią rewolucyjnej walki o społeczeństwo soc-
jalistyczne. Później, w odpowiedzi na obawy, że pornografia 
„zseksualizowała hierarchię” i przyczyniła się do reprodukcji 
wizerunku kobiety jako głównego źródła satysfakcji mężczyzn, 
Andrea Dworkin i Catherine MacKinnon chciały doprowadzić 
do zakazu pornografii. W odpowiedzi, feministki takie jak 
Lynne Segal i Sheila McGregor, argumentowały, że zamiast 
starać się zakazać pornografii, powinniśmy szukać bardziej 
feministycznych przejawów seksualności.

Te i inne alternatywy, takie jak „Trzecia droga” Anthony’ego 
Giddensa, orędownictwo Ulricha Becka za „Europą obywa-
teli” lub działania wielu socjologów, które przyczynilły się do 
rozwoju debaty na temat dochodu podstawowego, sugerują, 
że socjologia powinna rozważyć charakter swoich interwencji 
publicznych. Chociaż propagowanie przez Michaela Burawoya 
„socjologii publicznej” zachęca socjologów do refleksji nad 
charakterem ich publicznej działalności, czasami jest to 
usuwane z historycznych przykładów socjologii publicznej. 
Patrząc na historię przez pryzmat alternatyw proponowanych 
przez socjologów, odnajdujemy wiele przykładów, które mogą 
być przydatne również dzisiaj: od przeprojektowywania miast 
Geddesa, organizacji społeczności Mead, aktywizmu przeciw 
więziennictwu Davis, po wykłady radiowe Mannheima.

Spojrzenie z tej persektywy przypomina nam również 
o roli, jaką w umożliwianiu socjologom nakreślenia ich alter-
natyw, odegrywa fikcja. Być może najbardziej znacząca jest 
tu feministyczna utopia Charlotte Perkins Gilman Herland, 
ze szczególnym naciskiem na wspólne wychowywanie dzieci 
i trwałe relacje między ludzkością a przyrodą.

Ruth Levitas zasugerowała, że skoro poświęcamy wiele 
czasu na krytykowanie różnorodnych form nierówności 
i władzy zakładając jednocześnie, że można je usunąć, my, 
socjologowie, w swojej pracy umieszczamy również „ciche 
utopie”. Mam nadzieję, że ten krótki artykuł pokazał, że 
socjologowie często nie milczą na temat alternatyw, które 
mają do zaoferowania. Socjologia ma bogatą historię alter-
natyw, z których można czerpać inspirację, inicjować debatę 
i prowadzić krytykę. Kiedy pytamy „więc, jaka jest alternaty-
wa?”, mamy wiele odpowiedzi do zaoferowania.

Korespondencję do Matta Dawsona proszę kierować na adres: <Matt.Dawson@Glasgow.ac.uk>

PRZEKSZTAŁCENIA I ALTERNATYWY
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PRZEKSZTAŁCENIA I ALTERNATYWY

> Przyszłość w przygotowaniu
Rainer Rilling, Uniwersytet w Marburgu, Niemcy

>>

P ojęcie „transformacji” ma krótką, lecz bogatą 
historię. Jego zakres waha się od codziennych 
do politycznonaukowych opisów wszelkiego 
rodzaju zmian, od zmiany ustrojów politycz

nych i przemian postkolonialnego porządku w liberalno
demokratyczne kapitalizmy, po różne typy globalizującego 
kapitalizmu. Co więcej, termin ten nawet szerzej opisuje 
„Wielkie Transformacje” związków człowieknatura, przemian 
porządków państw socjalistycznych w kapitalistyczne i wiele 
innych zjawisk. Chociaż narracje transformatywne często 
skupiają się na kontrowersji dotyczących tego, jacy aktorzy 
powinni przejść drogę z jednego punktu do drugiego, do tej 
pory w dość intrygujący sposób przymykały oko na pewne 
aspekty „polityki przyszłości”.

„Przyszłość już nadeszła, jest tylko nierówno rozłożona”. 
William Gibson, twórca pojęcia „cyberprzestrzeni”, miał tak 
stwierdzić już ćwierć wieku temu. Jednakże, nie wspomniał 
on o obecnym lub przyszłym rozdystrybuowaniu przyszłości 
– chociaż ta kwestia już wtedy wysuwała się na przód. 
Powstanie nowoczesnych relacji czasowych w burżuazyjnym 
modernizmie nie tylko zrewolucjonizowało ówcześnie przyj-
mowany podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 
oraz zmieniło znaczenie „przyszłości” z biernego na aktywne 
(„przyszłość się tworzy”), ale także przesunęło czerpanie 

Kto i co kształtuje naszą przyszość? 
Zdjęcie: S. Vastano/Flickr. Niektóre prawa zastrzeżone. 

zysków i kalkulacji z nadchodzącego czasu – czyli przyszłości 
– w sam środek nowego systemu ekonomicznego. Koniec 
końców, społeczności wczesnokapitalistyczne skupione na 
przeszłości zostały przemienione w społeczności kumulujące 
kapitał, skupione na przyszłości. W tym samym czasie 
zaistniały też strategiczne projekty, mające na celu szeroko 
zakrojone „zagrabienie kontynentu przyszłości”.

Poprzez uniwersalizację rynków i skapitalizowania pieniędzy, 
a także ich terytorialnego i społecznego „wykorzenienia” (Karl 
Polanyi), w życie weszły różne dalekosiężne formaty, takie 
jak „obecne przyszłości” (Niklas Luhmann), które dziś istnieją 
zawsze i wszędzie. Dziś są to na przykład globalne założenia 
o przyszłości dominującego pieniężnie kompleksu branży 
finansowej, obietnice bezpieczeństwa i rozwoju „aparatów 
przyszłości” zapobiegawczego, brutalnego, zmilitaryzow-
anego państwa czy obliczenia bazujące na ekologicznym 
zrównoważeniu i ekonomicznym zysku poprzez transfor-
matywne połączenie geoinżynierii i „zielonego kapitalizmu” 
postpaliw kopalnych. Ponad wszystko, konstrukcja skom
plikowanego układu technologicznospołecznej innowacji 
poprzez tak zwaną czwartą rewolucję przemysłową, big 
data, społeczeństwo informacyjne, inteligentne planowanie 
przestrzeni i dominację cyfrową, oznacza ogromną szansę na 
światowe utrwalenie projektu transformacji informacyjno
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przemysłowej produktywnych sił współczesnego kapita
lizmu.

Można śmiało stwierdzić, że to raz jeszcze zrewolucjoni-
zuje dużą część indywidualnych i społecznokulturalnych 
wzorców zachowania powiązanych z czasem, a także  praktyki 
społeczne, które pojawiały się od XIX wieku, takie jak zabez-
pieczanie, zapobieganie, pierwszeństwo nabycia, przygoto
wywanie i dostosowanie (odporność), które zawierają silne, 
utrwalone zobowiązanie wobec przyszłości.

Te duże formaty są jednocześnie publicznymi i prywatnymi 
segmentami kapitalistycznych możliwości na przyszłość i mają 
utrzeć drogę do zysku oraz władzy w sytuacji niepewności 
tychże przyszłości. Ich dynamice nie brakuje ani przemocy, ani 
kryzysów, dlatego, że pomimo swojego braku równoczesności, 
wykształciły własne ciała i ośrodki władzy, dzięki czemu są 
niezwykle transformatywną, planetarną siłą.

Jednocześnie każdy z tych projektów, które miały 
wyeksploatować „kontynent przyszłości”, generował coraz 
to nowsze skuteczne globalnie wizje, utopie, mity i oczeki-
wania (Jens Beckert), bardzo dogłębne i szerokie, wspierające 
systemową rentowność współczesnego kapitalizmu. Te pro-
jekty funkcjonują jako „generatory sensu” (Georg Bollenbeck) 
i przyczyniają się do układania ukierunkowanych interpretacji 
świata i jego „obecnych przyszłości”.

Co się dzieje, gdy konstruujemy, opowiadamy, obliczamy, 
piszemy, marzymy, planujemy lub fantazjujemy o przyszłości? 
Przyszłości stają się teraźniejsze (obecne, prawdziwe). 
Przyszłości są zdefiniowane poprzez ich nazewnictwo, 
interpretację i określanie ich granic, a przez czynienie tego 
tu i teraz są przywoływane do teraźniejszości – zaczynają 
być „obecnymi przyszłościami”. Wszystkie te możliwe 
przyszłości były i są nazywane, rozumiane, interpretowane 
i przywoływane w odpowiednie teraźniejszości, przez co 
stają się bieżące i gotowe na podejmowanie decyzji. Całemu 
procesowi towarzyszy ambicja, by zminimalizować różnicę 
pomiędzy niegdyś aktualnymi „przyszłymi teraźniejszościami” 
i bieżącymi „obecnymi przyszłościami”, ponieważ każda 
„obecna przyszłość” znajduje się pomiędzy „tu i teraz” a „tam 
i wtedy”. Obecne przyszłości są obecne, ale jednocześnie 
nieobecne, ponieważ się nie zdarzyły, jeszcze ich nie ma, 
i mogą nigdy nie mieć miejsca. To właśnie te obecności 
w teraźniejszości czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło lub tego, 
co może się nigdy nie zdarzyć, sprawiają, że obecne przyszłości 
stają się podmiotami naszych decyzji, działań i niedziałań.

Po pierwsze rozchodzi się więc o tych, którzy zostawiają 
„znacznik czasu” (Zeitabdruck) obecnej przyszłości w przyszłej 
teraźniejszości. Po drugie, koniecznym jest w teraźniejszości 
podejmować decyzje o pomysłach, modelach, wyobraźniach, 
narracjach i działaniach zorientowanych na przyszłość, które 

mogą zostać użyte do wytworzenia zaufania, wiarygodności, 
akceptacji, zgody, i, ostatecznie, gwarancji, że ta konkretna 
przyszła teraźniejszość, choć tak niedefiniowalna i nieprze-
widywalna, rzeczywiście nadejdzie. To właśnie puenta „poli-
tyki przyszłości”. To kolos na glinianych nogach – ale mimo 
wszystko kolos.

Jednakże, rozwój obecnych przyszłości oznacza także 
odbieranie ich komuś innemu. Jak ujęła to brytyjska futu
rolożka Barbara Adam „tworzymy i zagarniamy przyszłości” 
– na przykład, zagarniamy przyszłość wyzyskiwanych, skra-
jnie ubogich, bezdomnych, nieposiadających dokumentów, 
więźniów czy imigrantów. W tym schemacie jakiekolwiek 
potężne, hegemoniczne tworzenie przyszłości zapo
wiada, kształtuje i ogranicza czas do kwestii najważniejszej: 
przetrwania niepokojów teraźniejszości. Wobec tego, model 
ten nie pozostawia czasu na atrakcyjność przyszłości, lepsze 
życie i jego wyobrażenia. Surowość stanowi nieprzerwany atak 
na przyszłość biednych. Zamknięcie tego pola przyszłości, czy 
też „magazynu możliwości” (Luhmann), i wykluczenie wszyst-
kiego z siły, która mogłaby przeprowadzać projekty przeciw
ne do dominujących przez równoczesne podstruktury, jest 
oznaką dominacji polityki przyszłości tu i teraz.

Niemniej jednak, to nie zasięg wielkich modeli kulturalnych 
i narracje kapitalistycznych obietnic przyszłości znacznie się 
osłabiły przez ostatnie 50 lat, ale ich moc zmiany i stabilność. 
Przez ostatnią dekadę doświadczyliśmy kryzysu ekonomicz
nego, gwałtownego upadku socjaldemokratycznoliberal-
nych porządków i wzrostu brutalnej, prawicowej polityki, 
co przyspieszyło tę destabilizację. Narracje nacjonalistyczne 
i faszystowskie, dotyczące nie rynków, ale winnych elit, są 
dzisiaj ożywiane i aktualizowane. Od 2008 roku finansjalizacja 
i kryzys finansowy obniżyły wartość i zniszczyły miliony wyima
ginowanych przyszłych teraźniejszości. Nowe, dominująco 
kulturowe ścieżki przyszłości zostały reaktywowane lub 
stworzone z połączenia doświadczeń i możliwości nowego 
tysiąclecia, przez co coraz bardziej bazują na przerwach 
w megatrendach i zachwianiach ekonomicznych. Ma to na 
celu wzmocnienie regresywnych ruchów retrokulturowych 
z prawej strony. Wobec tego, polityczne kontrnarracje 
przeszłości niosą ze sobą więcej i stabilizują się instytucjonal-
nie i ekonomicznie.

Ci, którzy pragną krytykować, reformować czy radykalnie 
przetransformować dzisiejszy kapitalizm, muszą oczywiście 
uporać się z faktem, że kapitalizm jest po raz pierwszy w his-
torii społeczeństwem przyszłości, które działa z prawdopo-
dobnymi, wiarygodnymi i możliwymi przyszłościami – których 
obecnym mottem jest, oczywiście, masowe przywołanie nar-
racji polityki przeszłości.

Korespondencję do Rainera Rillinga proszę kierować na adres: <rillingr@mailer.uni-marburg.de>

PRZEKSZTAŁCENIA I ALTERNATYWY
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> Wiele głosów 

Mateo Martínez Abarca, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku, Meksyk, Centrum Badań 
Społecznych, Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia

W ostatnich latach w Ameryce Łacińskiej  
a zwłaszcza w rejonie Andów  toczyła się 
ważna debata na temat idei Buen Vivir. 
Najpierw jako projekt wypracowywany 

w gorączce walk o prawa rdzennej ludności w latach 90., 
potem jako element gorącej dyskusji wśród lewicowych inte
lektualistów i środowisk akademickich, a w końcu, w krajach 
takich jak Ekwador, kluczowe pojęcie przy opracowywaniu 
nowej konstytucji narodowej w 2008 roku (przełożonej 
następnie na konkretne działania w publicznej polityce), Buen 
Vivir jest potężną ideą, która przebyła długą drogę w bardzo 
krótkim czasie. Ale czym właściwie jest Buen Vivir? Czy 
powinno się traktować to pojęcie jako projekt o praktycznym 
znaczeniu dla budowy alternatywnego społeczeństwa, nie 
tylko w Ameryce Łacińskiej, lecz również na całym świecie?

Buen Vivir można zdefiniować na wiele sposobów. Definicja 
w znacznym stopniu zależy od miejsca, w którym powstaje. 

>>

To właśnie w tym sensie idea ta przyjmuje zarówno ton, jak 
i siłę wypowiadającego ją głosu. Wobec tego Buen Vivir nie 
oznacza tego samego dla wszystkich rdzennych ludów czy 
wszystkich rdzennych kobiet, aktywistów ekologicznych, 
inte lektualistów, NGOsów, czy nawet rządu Ekwadoru. Buen 
Vivir, którego dosłowne tłumaczenie z hiszpańskiego na polski 
oznacza “dobre życie” to bogate, chociaż trudne do uchwyce-
nia, robocze pojęcie, którego nie można łatwo ujednolicić, 
ponieważ jest wciąż tworzone i przekształcane, negocjowane 
i renegocjowane.

Z perspektywy rdzennych ludów nie można zrozumieć 
idei Buen Vivir bez głębokiego zanurzenia się w związaną 
z nią filozofię i wizję świata. W Ekwadorze, lud  Keczua 
używa pojęcia Sumak Kawsay jako równoznacznego z Buen 
Vivir. Sumak Kawsay można zdefiniować jako utopijną ideę 
zakorzenioną w Pachamama (tłumaczonej mniej więcej jako 
Matka Ziemia), w której wszystkie stosunki społeczne między 

Buen Vivir
Ilustracja: Arbu.
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ludźmi i przyrodą są wbudowane we wspólnotę wraz z zasada-
mi komplementarności, wzajemności, solidarności i równości. 
W przypadku ludów posługujących się językiem keczua, 
Sumak Kawsay można rozumieć jako przeciwieństwo Llaki 
Kawsay lub „złego życia”, czyli przepełnionego nieszczęściem 
życia w obliczu braku wspólnoty. Boliwijski lud Ajmara ma 
podobne, chociaż inne pojęcie zwane Suma Qamaña. Ludy 
Guarani określają je jako Ñandereko, a Mapucze z Chile 
i Argentyny jako Küme Mongen, i tak dalej…

Dla intelektualistów i badaczy, zwłaszcza z laty
noamerykańskiej lewicy, Buen Vivir pozostaje silnie związany 
z problemami rozwoju, wzrostu i ekstraktywizmu. W ramach 
kapitalistycznej organizacji życia, wzrost gospodarczy opiera 
się na utowarowieniu ludzkiej działalności produkcyjnej oraz 
przyrody (uwzględniając nawet „nieproduktywne” ludzkie 
i przyrodnicze procesy). Buen Vivir jest zatem radykalnym 
przeciwieństwem sposobu ustalania wartości charakterystycz
nego dla społeczeństwa rynkowego: uznaniem nadrzędności 
wartości użytkowej wobec wartości wymiennej, jak powie
dzieliby dziewiętnastowieczni i dwudziestowieczni teoretycy 
materializmu. W tym sensie Buen Vivir oznaczałoby nie tylko 
próbę działania na rzecz społecznej logiki postwzrostu, lecz 
również stworzenia całkowicie innej postkapitalistycznej 
racjonalności ekonomicznej.

Tak czy inaczej, Buen Vivir powinno być postrzegane jako 
krytyka nowoczesności oparta na odmiennych, niezachod-
nich ontologiach  odmiennych również od tych perspek-
tyw określanych zazwyczaj jako marksistowskie  w obliczu 
kryzysu kolonialnych, europocentrycznych struktur  globalnej 
władzy. Jeśli chodzi o teoretyczny rozwój idei Buen Vivir, to 
korzysta ona z wielu spostrzeżeń wywodzących się z teorii 
krytycznej, teorii postkolonialnej, feminizmu, studiów kul-
turowych, studiów nad rasą i gender studies oraz ekologii 
politycznej. Ale jego historyczne znaczenie wynika głównie 
z oparcia na szczególnych, często trudnych doświadczeniach 
ruchów społecznych, przede wszystkim ruchów ludności 
rdzennej. To właśnie te doświadczenia pozwoliły działaczom 
przełożyć swoje refleksje i zaangażowanie na zbiór wytycz
nych nadających kierunek ich walce. W ten sposób Buen 
Vivir nieustannie wymyka się reifikacji. Płynność tego pojęcia 
stanowi jedną z jego największych zalet w obliczu teoretycznej 
stagnacji, jakiej wielokrotnie ulegały inne utopijne projekty.

Zdarza się również tak, że na podstawie idei  Buen Vivir 
wspólnoty wynajdują nowe, bardzo praktyczne pojęcia 
nakierowane na konkretne wyzwania, jakie pojawiają się 
w toku walki. Przykładem tego jest pojęcie Kawsak Sacha czy 
„żyjącego lasu”, wypracowane przez rdzenne ludy z Sarayaku, 
które żyją w ekwadorskiej zatoce Amazonki. Projekt ten 
wyłonił się jako odpowiedź na groźbę rozpoczęcia wydobycia 
ropy na zamieszkanych przez nich obszarach i jednym z jego 

najważniejszych celów było pielęgnowanie „życiowego pro-
jektu” wspólnoty jako alternatywy dla  ekstraktywistycznego 
modelu, jaki jest im narzucany od początku lat 2000. Kilka lat 
później Sarayaku i powiązane z nimi instytucje przedstawiły 
inicjatywę Kawsak Sacha na paryskiej Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2015 roku, 
a następnie na hawajskim Światowym Kongresie Ochrony 
Przyrody IUCN w 2016 roku.

Buen Vivir nie jest po prostu odtworzeniem „wizji świata 
przodków”  nawet jeśli faktycznie odzyskuje i ożywia pewne 
tradycyjne elementy z pamięci historycznej rdzennych 
ludów. Pojęcie to odnosi się raczej do bardzo zaawanso
wanego procesu wypracowywania idei i praktyk nieustannie 
dostosowujących się do rytmu rzeczywistości, w której ciągły 
wyzysk pracowników i przyrody zajmuje kluczowe miejsce. 
Typowym błędem badaczy akademickich i aktywistów 
zarówno z globalnej Północy, jak i globalnego Południa, jest 
wyobrażanie sobie Buen Vivir jako najnowszego przejawu 
duchowości New Age. Zgodnie z tą wizją grupy rdzennej 
ludności i jej sprzymierzeńców miałyby gromadzić się, by 
grać na bębnach przy pełni księżyca, podczas gdy świat wokół 
nich ulega rozpadowi. Postrzeganie  Buen Vivir przez tego 
rodzaju różowe, racjonalnopragmatyczne okulary służyłoby 
nieświadomej depolityzacji projektu, który jest w swej naj
bardziej niezafałszowanej formie gruntownie i głęboko poli-
tycznym wyzwaniem. 

Podobne błędy interpretacyjne oraz zdepolityzowana 
ko optacja jego założeń przez niektóre rządy jako doktryny 
służącej wyłącznie logice państwa, zdyskredytowały Buen 
Vivir jako radykalny projekt transformacji. Wydaje się, że 
to właśnie miało miejsce w Ekwadorze, gdzie Buen Vivir 
stał się częścią narodowej konstytucji z 2008 roku. Trans-
formacyjny potencjał Buen Vivir podporządkowany został 
konkretnemu projektowi rządowemu, będącego częścią 
tzw. „różowej fali” w Ameryce Południowej. Doprowadziło 
to do biurokratycznego wyczerpania potencjału, jaki mógł 
on zaoferować ekwadorskiemu społeczeństwu, gdy reżim 
pogrążył się w intensywnej polityce ekstraktywistycznej, 
autorytarnych praktykach i  ciągu skandali korupcyjnych. 
Mimo to chwilowe niepowodzenie tego pomysłowego 
kontr politycznego eksperymentu stanowiło impuls do 
procesu niezbędnej samokrytyki, odnowy i nauki wśród 
szerokich kręgów ludności podporządkowanej, które nadal 
utożsamiają się z tym przedsięwzięciem i w nie wierzą. I osta
tecznie to do wielości tych głosów należeć będzie ostatnie 
słowo w sprawie przyszłości Buen Vivir jako filozoficznego 
i politycznego narzędzia ich walki.

Korespondencję do Mateo Martíneza Abarca proszę kierować na adres:
 <abortocronico@gmail.com>
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> Inna przyszłość
Świata Arabskiego
Abdelkader Latreche, socjolog i demograf, Katar/Algieria

P rzewidywanie, planowanie czy kształtowanie 
przyszłości krajów arabskich lub świata arabs
kiego to wyzwanie i trudne zadanie. Wyzwanie, 
ponieważ dotyczy krajów zafascynowanych 

przyszłością, rozdartych pomiędzy splendorem przeszłości 
i nieszczęściami dnia dzisiejszego. Te społeczeństwa tkwią 
w konflikcie pomiędzy tradycją (qadim) a współczesnością 
(jadid), pomiędzy przerwaniem a kontynuowaniem 
poszukiwań lepszego jutra, włączając w to wieczne po-
szukiwania odnowy mitu o „Narodzie Arabskim”.  To także 
trudne zadanie, gdyż kraje arabskie były w fazie przemian 
od dziewiętnastego wieku: po dekolonizacji nastąpiło 
budowanie państw narodowych, następnie doszło do 
różnego rodzaju kryzysów spowodowanych podziałami, 
konfliktami oraz poszukiwaniami odnowienia (tajdid). 
Ze względu na podjęcie walki o emancypację, odnow-
ienie (nowoczesność) sprzeciwia się tradycjonalizmowi 
i tworzy pęknięcia. Również z tego powodu kraje arabskie 
zawsze wydają się słabe i dążące do powtarzania wszyst-
kiego: w swoich rewolucjach o wolność, podobnych do 
dziewiętnastowiecznych, które miały miejsce w Europie, 
teraźniejszość jest zawsze przeciw stawiona historii, której 
symbole muszą zostać znisz czone. Natomiast przyszłość jest 

synonimiczna z odnową, pęknięciem i nowoczesnością, tak 
jak widać to na przykładzie XIX wiecznego arabskiego ruchu 
odnowienia, który krytykował stagnację społeczeństwa 
i promował poja wienie się nowej przestrzeni politycznej.

Pomysł na przyszłość „Narodu Arabskiego” czy krajów 
arabskich zawsze był obecny w myśli arabskiej, ruchach poli-
tycznych, partiach, przed i po uzyskaniu niepodległości przez 
kraje arabskie. Pomysł ten, który nie może być oddzielony 
od współczesnej historii krajów arabskich, a w szczególności 
od ruchu odrodzenia (Nahda), dekolonizacji, modernizacji 
i budowania nowych państw narodowych, przez dekady był 
kojarzony wyłącznie z ideą arabskiej jedności i/lub wspól-
nych działań.

> Inna przyszłość

Od uzyskania niepodległości, kraje arabskie wyrażały 
chęć do unowocześnienia zarządzania państwem poprzez 
tworzenie i adaptację nowych instytucji narodowych i regio
nalnych, ram prawnych i ustawodawstwa oraz różnych 
narodowych i regionalnych strategii rozwoju. Te narodowe 
i regionalne wysiłki wymuszały mobilizację ogromnej liczby 
źródeł narodowych i zawsze były zależne od jednego, 
głównego źródła majątku – ropy lub gazu, turystyki lub rol-
nictwa. Kryzys w pierwszym sektorze – taki jak fluktuacje 
cen ropy i gazu – tworzy olbrzymie deficyty i zatrzymuje in-
westycje publiczne, co skutkuje kryzysem zarówno ekonom-
icznym, jak i społecznym. Wyjątkowość ekonomii krajów 
arabskich i ich całkowitej zależności od jednego sektora nie 
może być trwać wiecznie: kraje arabskie muszą zarządzać 
gospodarką inaczej i zmienić sposoby korzystania z zasobów, 
w szczególności ropy i gazu. Ta znacząca zmiana, „przer-
wanie”, wymaga prawdziwej dywersyfikacji ekonomicz nej 
wychodzącej ponad przemysł ropy i gazu, zwiększającej 
wartość efektywnej pracy, mobilizującej i wspierającej 
lokalne inicjatywy w inkluzywny sposób. Wymaga eliminacji 
wszelkich praktyk wykluczających ze względu na płeć, wiek, 
religię, etniczność, przynależność ekonomiczną, społeczną, 
regionalną czy plemienną. Przyszłość, stabilizacja krajów 
arab skich wymaga reformy i modernizacji systemów politycz
nych, która umożliwi po pierwsze uczestnictwo wszystkim 
częściom populacji oraz po drugie zerwanie z ideą lidera 
na całe życie (président à vie), która zdominowała arabską 

PRZEKSZTAŁCENIA I ALTERNATYWY

Na demonstracji w Algierii, plakat głosi: „Ukradłeś wszystko: naszą 
tożsamość, naszą historię, naszą rewolucję, naszą niezależność, nasze 
zasoby, naszą przeszłość i teraźniejszość. Ale nigdy nie ukradniesz naszej 
przyszłości”. Zdjęcie: Abdelkader Latreche.

>>
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scenę polityczną w dwudziestym wieku. Kolejna zmiana 
dotyczy profesjonalizacji regionalnych arabskich instytucji: 
należy je wzmocnić i uczynić bardziej autonomicznymi pod 
względem polityki.

Ta „inna” przyszłość Arabów zakłada zmianę dotych
czasowego podejścia poprzez adaptowanie nowych strategii 
bazujących na intensyfikacji i zwiększeniu inicjatyw lokal
nych (indywidualnych lub grupowych), w celu stworzenia 
„nowych obywateli” uczestniczących w ekonomii, polityce, 
społeczeństwie. Takie uczestnictwo wymaga organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie różnych 
darmowych i autonomicznych stowarzyszeń, a także ciągłego 
zaangażowania różnych grup ludzi, np. przedsiębiorców, 
grup zawodowych (prawników, inżynierów, nauczycieli), stu-
dentów, młodzieży, kobiet, instytucji społecznych w ogólny 
rozwój społeczeństwa. Wymaga to także generalnej debaty 
na temat rozwinięcia polityki narodowej. Nie oznacza to 
redukcji kompetencji kraju, lecz zwiększenie zaangażowania 
partnerów pozarządowych w celu stworzenia włączającej 
formy rządu, która wzmocni relację między rządzącymi 
i rządzonymi.

Taki przełom w sposobie zachowania, jak i myślenia obej
muje odpowiedzialną i odważną dyskusję na temat typów 
i sposobów zarządzania, statusu kobiet w krajach arabskich, 
unikania wszelkich form populizmu. Podobnie, miejsce 
Islamu w społeczeństwie musi zostać spokojnie przedysku-
towane, aby  można było potwierdzić jego centralne miejsce 
w państwie.

Przyszłość krajów arabskich pod koniec XXI wieku nie 
będzie zależeć wyłącznie od instytucjonalnych czy behawio-
ralnych przełamań i zerwań, lecz także od tego, jak Arabowie 
widzą swoje miejsce, rolę i funkcję w świecie, zarówno jako 
narody, jak i jako region. Czy zamierzają wiecznie produkować 
wyłącznie ropa i gaz i importować różne przydatne i niepr-
zydatne produkty konsumenckie? Czy region arabski zawsze 
będzie terenem konfliktów i wojny, wytwarzającym coraz 
więcej uchodźców i osób wykluczonych? A może kraje 
arabskie uformują stabilny region, bez konfliktów i przesied-
lonych, z silną ochroną społeczną i dobrze funkcjonującą 

edukacją oraz systemem zdrowotnym? Co nowe arabskie 
pokolenia wyprodukują w dziedzinie przemysłu, medycyny, 
technologii, nauki? Jaki będzie ich wkład?

Interakcja różnych instytucjonalnych i behawioralnych 
zerwań i przełamań powinna iść ręka w rękę z pojawieniem 
się i rozwinięciem nowej roli i miejsca krajów arabskich 
na świecie. To nie wymaga specjalnych instytucji ani usta-
wodawstwa, tak bardzo jak wiary w możliwość istnienia 
innego świata arabskiego. To mógłby być punkt wyjścia do 
nowej wewnętrznej dyskusji na temat przyszłości, której 
chcą Arabowie. Ta przyszłość nie będzie ograniczała się tylko 
do improwizowanych reform politycznych, ponownego 
zjednoczenia czy unii, ale będzie celowała w rozwój wizji 
regionalnej bazującej na pragmatycznych, fundamental-
nych interesach wspólnych krajom arabskim, zachowanie 
stabilizacji, prewencję i rozwiązanie konfliktów, dobrobyt, 
bezpieczeństwo, wymiany międzyregionalne i współpracę.

Przyszłość Arabów pod koniec XXI wieku musi zostać 
stworzona i zaplanowana teraz, aby przyszłe pokolenia 
mogły odziedziczyć fundamenty Nowego Arabskiego Świata, 
fundamenty, które muszą zostać wewnętrznie zainicjowane 
i zaprojektowane, nie zaimportowane czy sztucznie zapro-
jektowane. To nie będzie całkowite zerwanie z osiągnięciami 
przeszłości; w ubiegłych wiekach kraje arabskie doświadczyły 
ogromnych przemian, co powinno zostać wykorzystane jako 
baza do zbudowania przyszłości. Przyszłość musi zostać dziś 
uznana za priorytet, aby uniknąć powtarzania tych samych 
nieszczęść, frustracji i porażek zarówno z przeszłości jak 
i teraźniejszości, przy wzroście i namnożeniu wewnętrznych 
i zewnętrznych wyzwań bliższej i dalszej przyszłości.

Warunki do powstania nowego, prosperującego świata 
arabskiego, do którego aspirują Arabowie, ich sąsiedzi 
i przyjaciele, są różne. Tam, gdzie przełomy i zerwania są 
niezbędne, muszą nastąpić poprzez dialog i wymianę, a nie 
przemoc i wykluczenie. To jedno z najważniejszych wyzwań 
zarówno dla dzisiejszych, jak i przyszłych pokoleń Arabów. 
Z tego powodu, przyszłość Arabów musi być priorytetową 
troską dzisiejszych Arabów, nie pojedynczego kraju, lecz 
całego regionu.

Korespondencję do Abdelkadera Latreche proszę kierować na adres <ablatre@yahoo.fr>

PRZEKSZTAŁCENIA I ALTERNATYWY
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> Jak stygmatyzacja 
ogranicza politykę:
Teresa Perez, Uniwersytet Kapsztadzki, Republika Południowej Afryki

W zeszłym miesiącu skończyłam pakować 
moje ostatnie rzeczy, aby po siedmiu 
latach w Kapsztadzie wrócić do Wielkiej 
Brytanii. Przed dom wystawiłam wszystko, 

czego nie chciałam ze sobą zabrać. Zniknęło w ciągu godziny. 
Zbieracze śmieci zabrali, posortowali i sprzedali moje rzeczy. 
Był to dla mnie szybki i wygodny sposób na zminimalizo
wanie marnotrawstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu 
ludziom dochodów. Dla innych było to nieodpowiedzialne 
zachowanie, przyciągające do okolicy bezdomnych, którzy bez 
wątpienia wydawali tak zdobyte pieniądze na alkohol i niele
galne substancje. Po kilku tygodniach grupy obserwatorów 
z sąsiedztwa nie będą się dziwić włamaniom do sąsiednich 
domów – dla nich tak zwani „zbieracze śmieci” to oczy i uszy 
przestępców.

Takie spolaryzowane postawy można wyjaśnić tym, że 
polityka wciąż jeszcze musi pokonać piętno, z jakim borykają 
się zbieracze śmieci. Negatywne stereotypy zmniejszają 
prawdopodobieństwo, że zbieranie odpadów stanie się 
„zieloną pracą”, a sami zbieracze – pracownikami w branży 

Związek zbieraczy śmieci z RPA. Prawa autorskie: SAWPA.

recyklingu. Wyrażenie „zbieracz śmieci” ma negatywne 
konotacje, co doprowadziło do prób wprowadzenia do 
użycia innych słów, takich jak „odzyskiwacze”. Moje użycie 
tego wyrażenia odwołuje się do języka używanego przez 
Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Zbieraczy Śmieci 
(South African Waste Pickers’ Association, SAWPA) i Światowe 
Stowarzyszenie Zbieraczy Śmieci (Global Alliance of Waste 
Pickers) – organizacje, które opowiadają się za lepszymi 
warunkami pracy. Pomimo ich wysiłków nie ma zgody, w jaki 
sposób wspierać zbieraczy odpadów (o ile w ogóle się to 
zakłada). 

> Polityka i wizerunek

Niejednoznaczny sposób postrzegania zbierania śmieci jest 
wzmacniany przez różnorodność stanowisk zajmowanych na 
różnych poziomach działalności politycznej oraz w poszcze
gólnych regionach. Na poziomie globalnym zbieranie śmieci 
podlega programowi „godnej pracy” Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Zbieracze są przedstawiani jako ważny 
element w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 

>>

zbieracze śmieci w RPA
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Oznacza to, że są potencjalnymi pracownikami zielonej gospo
darki na globalnym Południu. W przeciwieństwie do swoich 
odpowiedników na globalnej Północy, czasami znanych jako 
freeganie lub nurkowie, nie są jednak związani z ruchami eko-
logicznymi. Zbieracze śmieci rzadko są postrzegani jako ludzie 
dokonujący aktywnego wyboru, wręcz przeciwnie – kojarzą 
się z desperacją. Obraz ten jest istotny na poziomie krajo wym. 
Z jednej strony rządy mogą wybrać bardziej pracochłonne 
metody minimalizacji odpadów, przy których można byłoby 
zatrudniać zbieraczy odpadów, które jednak wskazują na 
wysoki poziom ubóstwa. Z drugiej strony mogą realizować 
rozwiązania technologiczne, takie jak pozyskiwanie energii 
z odpadów, które naśladują nowoczesne metody europejskie, 
ale tworzą mniej miejsc pracy i jest mało prawdopodobne, 
aby potrzebne stanowiska zostały obsadzone przez osoby 
obecnie pracujące jako zbieracze.

W 2017 roku Kapsztad stał się domem dla pierwszego 
wielko obszarowego zakładu energetycznego w Afryce. 
W świetle niedoborów energii elektrycznej i powrotu regu-
larnych przestojów w dostawach (w momencie pisania tego 
artykułu), łatwo sprzedać każdą alternatywę dla znacjo
nalizowanego dostawcy energii (Eskom). Kolejną korzyścią, 
która pojawiła się podczas uruchomienia zakładu, było to, że 
pracownicy (około 80) nie musieli zbierać odpadów, tak jak 
osoby pracujące na wysypiskach śmieci. W rzeczywistości, 
w przeciwieństwie do innych regionów, w których samorządy 
lokalne pomagały zbieraczom w tworzeniu spółdzielni, 
w Kapsztadzie zbieranie śmieci na składowiskach jest zaka-
zane. Ta rozbieżność w Republice Południowej Afryki jest 
możliwa, ponieważ – chociaż ustawodawstwo krajowe 
(ustawa o odpadach) stanowi, że samorządy lokalne muszą 
posiadać plan gospodarowania odpadami – środki mające 
służyć polityce  „zero waste” są całkowicie w gestii lokalnych 
decydentów. W obszarach miejskich dążących do statusu 
„miast światowych” nowoczesny wizerunek jest ważny dla 
przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Zbieracze odpadów 
ulicznych są usuwani z centralnych dzielnic biznesowych 
w ramach przygotowań do ważnych wydarzeń, takich jak 
Mistrzostwa Świata FIFA. Próby utylizacji na poszczególnych 
ulicach są  postrzegane przez lokalnych urzędników jako 
dobro wolna aktywność, która jednak nie jest mile widziana. 
Wynika to częściowo ze skarg mieszkańców, zwłaszcza na his-
torycznie „białych” przedmieściach, gdzie mieszkańcy łączą 
brud z przestępczością.

> Sposób postrzegania przez mieszkańców

Rozwój zielonych miejsc pracy wymaga udziału 
społeczeństwa. Powodzenie systemów przydrożnej zbiórki 
zależy od tego, czy mieszkańcy będą segregować śmieci,  
a zarazem spoglądać z aprobatą na to, że zbieracze mają 
dostęp do ich śmieci i mogą je posortować. Obecnie zbiera
cze odpadów mają trudności z zaprezentowaniem siebie 
jako potencjalnych pracowników oraz tego, co robią, jako 
służby publicznej. Wisi nad nimi chmura podejrzeń: kim są ci 
ludzie, którzy przesiewają pojemniki i jaka jest ich motywacja. 
Z wyglądu zbieracze odpadów nie różnią się specjalnie od 

włóczęgów bez środków do życia. Często nazywani są „kloszar-
dami”, zakłada się, że grzebanie w pojemnikach jest ostatnią 
deską ratunku dla ludzi, którzy zerwali więzi z przyjaciółmi 
i rodziną, relacje, na których „normalni” ludzie mogliby 
polegać w potrzebie. Wygląd fizyczny zbieraczy może również 
zwiększać podejrzenia, że nie są oni godni zaufania. Wielu 
zbieraczy ma więzienne tatuaże , blizny i inne fizyczne znaki, 
które są źródłem ich stygmatyzacji . To sprawia, że trudno im 
jest przedstawić się jako osoby, które  z powodzeniem wyszli 
ze świata przestępczego, tworząc sobie pracę. Zamiast tego 
zbieracze odpadów wydają się być nieco niedostępni. Brak 
interakcji oznacza, że mieszkańcy opierają swoje oceny na 
innych źródłach informacji.

W zamożnych przedmieściach prywatne firmy ochroniar
skie podsycają uprzedzenia i dyskryminację, odradzając prze-
kazywanie śmieci zbieraczom; karmi to poczucie strachu, na 
którym opiera się ich działalność. Podobnie grupy obserwa-
torów z sąsiedztwa nie są w stanie odróżnić osób próbujących 
zarabiać na życie od osób, które chcą włamać się do ich domu. 
Mieszkańcy przyłączyli się do radnych, aby stworzyć patrole 
uliczne, które ćwiczą profilowanie według „rasy”, wieku i płci, 
by zgłaszać i usuwać z okolicy każdego, kogo uważa się za 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. W aplikacji WhatsApp grupy 
mieszkańców używają skrótu „BM” jako kodu „Black man”, aby 
śledzić niepożądane typy ludzi widziane w sąsiedztwie. Zbier-
acze odpadów muszą zatem stale negocjować i renegocjować 
dostęp do ulic i śmieci domowych. W obecnej sytuacji raczej 
nie będą postrzegani przez ogół społeczeństwa jako potenc-
jalni pracownicy sektora usług. Poza obszarami wsparcia 
rządowego w niektórych częściach Afryki Południowej i pracą 
grup rzeczników, zbiera cze pozostają zmarginalizowani. 
Dlatego też polityka mająca na celu pomaganie im w tworze-
niu kolektywów lub zostaniu pracownikami, jak dzieje się to 
w niektórych częściach Ameryki Południowej, nie obejmuje 
osób piętnowanych jako uciążliwe.

Stygmatyzacja – zaostrzona przez niespójne polityki w skali 
globalnej i lokalnej – jest ograniczeniem dla zbieraczy śmieci 
w Republice Południowej Afryki. Wszechobecne stereotypy, 
zakorzenione w historycznej pogardzie dla nieuregulowanych 
(nieeuropejskich) pracowników, uniemożliwiają im uzyskanie 
wsparcia wymaganego do ich udziału w zielonej gospo
darce. Zbieracze odpadów są postrzegani jako włóczędzy, 
uzależnieni od alkoholu lub nielegalnych substancji, niezdolni 
do racjonalnego myślenia i zagrożenie dla bezpieczeństwa 
w zamożnych przedmieściach. Zbieranie odpadów jest pos-
trzegane jako nienowoczesny, brudny i nieefektywny sposób 
minimalizowania odpadów. Ten negatywny odbiór utrzymuje 
się również dlatego, że obecność zbieraczy śmieci jest jednym 
z wyznaczników krajów rozwijających się. Dlatego w miastach 
stawiających na przyciąganie turystyki i biznesu zmecha-
nizowane formy recyklingu prawdopodobnie pozostaną 
bardziej popularne niż ich pracochłonne odpowiedniki.

Korespondencję do Teresy Perez proszę kierować na adres <tpz031@googlemail.com>
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> Przystosowując się do zmian klimatu: 

Christopher Mabeza, Otwarty Uniwersytet Zimbabwe, Zimbabwe

>>

N ie ulega wątpliwości, że globalny klimat się 
zmienia. Konsekwencje zmian klimatu są rożne  
w różnych regionach świata, ale na największe 
koszta narażone są kraje rozwijające się. Nie 

inaczej jest w przypadku Zimbabwe. W całym krajobrazie 
rolniczego Zimbabwe widoczne są ślady zmian klimatycznych.  
Większa zmienność i nieprzewidywalność opadów  daje się 
coraz ostrzej we znaki rolnikom, których utrzymanie się jest 
coraz bardziej niepewne w obliczu nieustających susz. Opinia 
publiczna zdaje się ignorować rolę, którą odgrywają drobni 
rolnicy znajdujący się na pierwszej linii frontu kryzysu kli-
matycznego. W obliczu tych zagrożeń opracowują oni strate
gie, które mają pomóc im w przystosowaniu się do zmian kli-
matycznych. Niestety, ich metody nie mają wystarczającego 
wpływu na kształtowanie polityki, ze względu na nieprzy-
chylne podejście decydentów do roli jaką odgrywają lokalne 
innowacje we wspieraniu społeczności rolnych w przystoso
waniu się do zmian klimatu. Przepływ technologii zdaje się 
mieć duży wpływ na to jak polityka postrzega strategie adap-
towania się do zmian klimatu.  Artykuł ten ma na celu poka-
zanie, że to właśnie tego typu strategie odgrywają kluczową 
rolę w rozwoju terenów rolniczych. 

Działania drobnych rolników w Zimbabwe ogniskują się 
wokół szukania nowych rozwiązań. Są w tym niezwykle 
wytrwali, ale próby, które podejmują zdają się być ciągiem 
niepowodzeń. Póki co, nie udało się jeszcze znaleźć panaceum 
na ich niepewną sytuację ekonomiczną. Proponowane przez 
rolników rozwiązania są raczej pakietem, czy może łańcuchem, 
częściowych ulepszeń służących przystosowaniu się do zmian 
klimatu. Oznacza to, że nie ma jednego rozwiązania, które 
mogłoby zaradzić skutkom zmian klimatycznych. Chodzi więc 
raczej o połączenie różnych działań. 

Plemiona z grupy Szona, największej grupy etnicznej 
w kraju, od niepamiętnych czasów starają się przystosowywać 
do zmian klimatu. Nie tolerują lenistwa i szczycą się tym, że 
potrafią ciężko pracować. Zajmują się głównie uprawą ziemi. 
Jest to ich sposób na zapewnienie sobie pożywienia. Źródła 
ich utrzymania opierają sięą na rolnictwie, które to jest 
zależne od opadów deszczu. Wśród Szona są osoby, które 
stały się ekspertami w dziedzinie rolnictwa i przystosowania 
do zmieniającego się środowiska klimatycznego. Ci znako mici 
rolnicy w lokalnych kręgach znani są jako hurudza, albo w niek-
tórych przypadkach także mutambanevhu (czyli ten, który 
bawi się ziemią). Nie ustępują oni w próbach poszukiwania 

1. Mała tama na działce drobnego gospodarza. Woda jest używana do 
podlewania upraw pomidorów widocznych w tle. 

nowych rozwiązań. Większość ich innowacji opiera się na 
oszczędzaniu wody. 

Gromadzenie wody staje się coraz ważniejszą formą 
adaptacji do dużej zmienności opadów. Jest to bardzo 
opłacalne, szczególnie, że na tym niewielkim obszarze mówi 
się, że deszcz przychodzi i odchodzi nagle. Pewien rolnik 
z Zimbabwe, znany na całym świecie jako pozyskiwacz wody, 
nieżyjący już Zephanaih Phiri, został nagrodzony przez Na-
tional Geographic w uznaniu jego zdolności gromadzenia 
wody. Gromadził on wodę z wodospadu płynącego nieopodal 
jego domu. Zwykł mówić, „Poślubiłbym wodę i ziemię, żeby 
nie uciekały, ale doczekały się potomstwa na mojej ziemi”. 
Jego innowacje miały zapobiegać erozji gleby. Chciał to 
osiągnąć poprzez przechwytywanie dużej ilości wody w celu 
nawadniania swoich roślin uprawnych. Większość drobnych 
rolników pozyskuje wodę z niewielkich ścieków. Za pomocą 
własnoręcznie konstruowanych zapór przekierowują ją do 
swoich domów (zobacz obrazek nr 1). Używają wody do 
uprawy owoców i warzyw przeznaczonych na sprzedaż. Inni, 
nazywający siebie „zabójcami erozji”, budują mur w poprzek 
wąwozu tworząc tym samym małe zapory, które również są 
używane w celach uprawy produktów przeznaczonych na 
sprzedaż (zobacz obrazek nr 2). W ten sposób ograniczają 
erozję wąwozów. 

drobni rolnicy 
w Zimbabwe
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W niektórych rolniczych obszarach Zimbabwe, różne 
organizacje pozarządowe uruchomiły system uprawy ochron
nej (Conservation Agriculture, CA), żeby wesprzeć rolników 
w przystosowaniu się do zmian klimatu. CA opiera się na 
minimalnym naruszaniu gleby i ochronie wody. Większość 
rolników praktykujących uprawę ochronną używa trawy 
do mulczowania (zobacz obrazek 3). Niektórzy nowatorscy 
rolnicy praktykujący CA korzystają ze starych puszek, tworząc 
z nich deszczomierze (zobacz obrazek 4). Na podstawie tych 
wskaźników prowadzą zapisy opadów deszczu. 

Coraz bardziej dotkliwa zmienność klimatu w rolniczych re-
jonach Zimbabwe  była impulsem do „niebieskiej rewolucji”, 
czyli rozwoju hodowli ryb. Hodowanie ryb jest bardziej eko-
logiczne od hodowli bydła, ponieważ emituje mniej gazów 
cieplarnianych. Pocieszająca jest obserwacja, że to właśnie 
hodowla ryb staje się główną aktywnością w niektórych 
obszarach Zimbabwe. Chłopi małorolni  zakładają w swoich 
gospodarstwach stawy rybne (zobacz obrazek 5). 

Inni rolnicy zaczęli hodować kurczaki na wolnym wybiegu, 
czy, jak wolę to nazywać, „kurczaki bez granic”. Taka metoda 
hodowli stała się popularna wśród wielu drobnych rolników. 
Zaczęli oni szukać szans w przeciwnościach losu. Zdali sobie 
sprawę, że jedyną sensowną odpowiedzią na zmianę jest 
dostrzeżenie w niej nowych możliwości. Niektórzy rolnicy 
hodują nawet 2000 „kurczaków bez granic”. Sprzedają je 
w okolicznych miastach, szczególnie w stolicy – Harare, gdzie 
jest duże zapotrzebowanie na kurczaki hodowane ekologicz
nie. Interes kwitnie, a rolnicy mają nadzieje na zwiększenie 
liczby hodowanych kurczaków. 

Przedsiębiorczy rolnicy dywersyfikują swoje źródła utrzy-
mania. Pozyskują z lasu produkty inne niż drewno, takie jak 
gąsienice mopane, lokalnie znane jako amacimbi (zobacz 
obrazek 6). Amacimbi są łatwo dostępnym przysmakiem 
na rynku. Dochody z ich sprzedaży zazwyczaj przeznaczone 
zostają na jedzenie i opłaty za edukację dzieci.

Drobni rolnicy odgrywają ważną rolę w dyskursie dotyczącym 
adaptacji do zmian klimatu. To oni, a nie politycy najlepiej 
rozumieją swoje środowisko. Są kluczowymi przekaźnikami 
wiedzy potrzebnej przy wspieraniu społeczności w przysto-
sowywaniu się do zmian klimatu. Decydenci muszą wziąć pod 
uwagę rozwiązania proponowane przez rolników.  

Wszystkie zdjęcia: Christopher Mabeza. 
Korespondencję do Christophera Mabeza proszę kierować na adres  <cmmabezah@gmail.com>

2. Ta mała tama jest produktem „zabijania erozji”.

3. Rolnicy Ci wykorzystują trawę do mulczowania.

4. Rolnik uprawiający rolnictwo ochronne (CA) w Shurugwi 
z improwizowanym deszczomierzem wykonanym z pustej puszki.

5. Mały staw. 

6. Gąsiennice Mopani (amacimbi).
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> Erik Olin Wright:
    realistyczny utopista1

Michael Burawoy, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Stany Zjednoczone

K iedy to się zaczęło? Trudno powiedzieć. Sam 
Erik lubił wywodzić swoje zainteresowanie 
utopiami od roku 1971, kiedy to uczęszczał 
do unitariańskouniwersalistycznego semi-

narium duchownego w Berkeley, unikając przy okazji 
poboru do wojska.  To wtedy zorganizował studenckie 
konwersatorium zatytułowane „Utopia i rewolucja”, by 
dyskutować o perspektywach rewolucyjnej transformacji 
amerykańskiego społeczeństwa. Później pracował jako 
studencki kapelan w więzieniu stanowym San Quentin, 
dołączając do organizacji aktywistów dążących do reformy 
więziennictwa.

To go dobrze przygotowało do studiów doktoranc
kich w Berkeley, w szalonym okresie wczesnych lat 
siedemdziesiątych, kiedy to szybko stał się jedną 
z czołowych postaci współtworzących intelektualny 
projekt tamtych dni – polegał on na uczynieniu z socjologii 
dyscypliny marksistowskiej. Rozprawa doktorska Erika 
podważała socjologię głównego nurtu nie na gruncie ideo-
logicznym, ale na gruncie naukowym. Dowodził, że zre-

>>

konstruowana marksistowska definicja klasy wyjaśniałaby 
nierówności dochodowe lepiej niż obowiązujące modele 
stratyfikacji czy teoria kapitału ludzkiego.

Podważając socjologię głównego nurtu, Erik jednocześnie 
redefiniował marksizm. Klasa średnia przez długi czas 
stanowiła problem w teorii marksistowskiej – oczekiwano, 
że będzie zanikać, a tymczasem zdawała się tylko rozrastać. 
Wspólnie z Lucą Perrone, Erik rozwiązał problem poprzez 
wprowadzenie pojęcia „sprzecznego położenia klasowe-
go”. Istniały trzy takie sprzeczne położenia klasowe: drobni 
pracodawcy uplasowani pomiędzy drobną burżuazją 
i wielkim kapitałem; kierownicy i menadżerowie pomiędzy 
kapitałem i pracownikami najemnymi; oraz na w pół auto-
nomiczni pracownicy pomiędzy pracownikami najemnymi 
i drobną burżuazją.

Obejmując stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Wis-
consin w Madison w 1976 roku, Erik zaczął rozwijać program 
badawczy analizy klasowej. Jako że istniejące badania nie 
uwzględniały jego nowych kategorii, zorganizował własne 

Erik Olin Wright sprzemawiający na temat swojego projektu „Realnych 
Utopii.” Fundacja im. Róży Luxemburg /Flickr. Niektóre prawa zastrzeżone. 
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ogólnokrajowe badania, zorientowane na ich uchwycenie. 
W tym okresie popularności teorii marksistowskiej jego 
idee łatwo się rozprzestrzeniały i już niebawem miał do 
dyspozycji zorganizowane zespoły w kilkunastu innych 
krajach, przeprowadzające analogiczne badania. 

Jeśli mielibyśmy znaleźć jedną cechę, przenikającą cały 
jego dorobek badawczy – a w istocie całe jego życie – 
byłaby to determinacja, by wykonać swoją pracę porządnie. 
To pociągało za sobą nie tylko rozwinięcie bliskiej relacji 
między teorią a praktyką empirycznego badania, ale też 
ciągłe pogłębianie wewnętrznej logiki swoich schematów 
analitycznych. Ewolucję jego myślenia można prześledzić 
na przykładzie kolejnych publikowanych przez niego 
książek, poczynając od Class, Crisis and the State (1978) 
i wydanej zaraz po niej dysertacji Class Structure and 
Income Determination (1979), aż po głębszą przemianę 
intelektualną, która nastąpiła wraz z przyjęciem ukutego 
przez Johna Roemera pojęcia eksploatacji w Classes 
(1985), a także w odpowiedzi na jego krytykę w The Debate 
on Classes (1989).

W 1981 roku Erik dołączył do grupy błyskotliwych nau-
kowców społecznych i filozofów, spośród których istotny 
wpływ wywarli na niego filozofowie G.A. Cohen i Philippe 
van Parijs, a także ekonomista John Roemer. To oni 
zapoczątkowali „marksizm analityczny”, znany potocznie 
jako „marksizm bez ściemy”, oczyszczając stopniowo fun-
damenty marksizmu w tym trudnym procesie bezkompro-
misowej, wzajemnej krytyki.

Chociaż od samych początków marksiści reagowali aler-
gicznie na myślenie utopijne, po 1989 r. sytuacja polityczna 
zdawała się właśnie tego wymagać. Erik przyjął wyzwanie. 
Jednoznacznie kontestując patos nowego konserwatyzmu, 
rozwinął program socjalistyczny, przedstawiając pro-
jekty alternatywne wobec kapitalizmu, których zalążki 
odnajdywał we wnętrzu samego społeczeństwa kapital-
istycznego.

Nowy projekt ruszył w 1991 roku, tym samym, w którym 
upadł Związek Radziecki. Erik zainaugurował serię kon-
ferencji poświęconych „realnym utopiom” – nie jakiemuś 
abstrakcyjnemu, idealnemu światu, ale realnym alter-
natywom, które można odnaleźć w obecnie istniejących 
społeczeństwach. Tematy konferencji obejmowały 
demokrację wspólnotową, socjalizm rynkowy, demokrację 

partycypacyjną, bezwarunkowy dochód podstawowy 
i równość płci. Wystąpienia konferencyjne były pub-
likowane w serii książek redagowanych przez Erika, czego 
kulminację stanowiło jego własne opus magnum, czyli En
visioning Real Utopias.

Erik przypominał socjologii o jej założycielach – Marksie, 
Durkheimie i Weberze – którzy mieli mniej oporów przed 
opieraniem swoich teoretycznych konstrukcji na funda-
mentach wartości moralnych, niż dzisiejsi badacze. Erik 
otwarcie definiował misję socjologii jako rozpoznanie 
instytucjonalnych możliwości wprowadzania tych wartości 
w życie.

W ostatnich latach życia Erik odkrył, że te realne utopie 
bardzo przemawiały do aktywistów. Spędził wiele czasu, 
podróżując po świecie i rozmawiając z grupami, które były 
żywo zainteresowane wykorzystaniem ukształtowanych 
przez niego ideologicznointelektualnych ram w swoich 
własnych projektach. Postanowił więc przygotować Envi
sioning Real Utopias w przystępnej, oczyszczonej z aka-
demickiej gadaniny formie, tworząc podręcznik antykapi-
talizmu, który nazwał zręcznie: How to Be an AntiCapitalist 
in the 21st Century.

Aktywiści trudzący się na co dzień przy budowie 
społeczeństwa obywatelskiego przyjęli to pozytywne 
przesłanie z entuzjazmem. Oto intelektualista oddawał 
hołd ich niezauważanej pracy, by kontestować kapita
lizm wbrew wszelkim przeciwnościom, znosząc zniewagi 
i represje.

Erik pozostawił nam po sobie zarówno pewien sposób 
myślenia, jak i pewien sposób bycia. Będę szczery. Nie znam 
nikogo, kto myślałby tak przejrzyście, przekonująco, szybko 
i bez wysiłku jak Erik; nikogo, kto tak łatwo dochodziłby do 
tego, o co toczy się walka w danej kwestii, wystąpieniu, 
książce. Nie możemy być jak on, ale możemy się inspirować 
tym, co po sobie zostawił, podążać jego śladami i kierować 
się jego mapą, przekształcając ją w miarę, jak posuwamy 
się naprzód.

1. Jest to skrócona wersja artykułu opublikowanego na łamach Jacobin w stycz
niu 2019 roku.
Orginał znajduje się tutaj.

https://www.jacobinmag.com/2019/01/erik-olin-wright-real-utopias-practice-theory
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> Wspomnienie
    Erika Olina Wrighta

Michelle Williams, Uniwersytet w Witswatersrand, RPA

J estem jedną z osób, które miały możliwość uznawać 
Erika Olina Wrighta za mentora, współpracownika, 
przyjaciela i towarzysza podróży. Wiele głosów 
uznania koncentrowało się jak dotąd na jego 

niezwykłym intelektualnym wkładzie, jego legendarnym stylu 
opiekowania się młodszymi badaczami i mentorowania im, 
jego zaangażowaniu i poświęceniu na rzecz znajdowania dróg 
wykraczających poza horyzont kapitalizmu i jego wkład w mark-
sizm. Jakkolwiek sama doświadczałam tych aspektów osoby 
Erika, chcę skupić się na moich osobistych doświadczeniach 
związanych z Erikiem jako humanistą i jego licznymi dziwacz
nymi pasjami, zaraźliwą wyobraźnią i pasją do kreatywnej 
strony ludzi.

Po raz pierwszy spotkałam Erika w późnych latach 90. podczas 
jednej z jego corocznych wizyt u jego najbliższego przyjaciela 
Michaela Burawoya, mojego przełożonego (byłam na stu-
diach doktoranckich w Berkeley). Podczas jednej z naszych 
pierwszych rozmów Erik powiedział do mnie: „Wiesz, że jestem 
twoim wujkiem?”. Odpowiedziałam na to: „Naprawdę? Nie 
rozumiem”. Wyjaśnił mi, że Michael jest moim akademickim 
ojcem, a jego bratem, co czyni z Erika mojego wujka. Natych-
miast poczułam, że jest to jego sposób włączenia mnie do jego 
świata; później zdałam sobie sprawę, jak dogłębnie oddaje 
to charakterystyczny dla Erika sposób ujmowania innych jako 
części jego rodziny – zawsze znajdował sposób, aby włączać 
ludzi do swojej olbrzymiej sieci kontaktów, często poprzez fik-
cyjne pokrewieństwo. Od samego początku dobroduszna rola 
Erika towarzyszyła wszystkim naszym spotkaniom – niezależnie 
od tego, czy wyjaśniał on różnicę pomiędzy tworzeniem 
teorii i tworzeniem koncepcji, czy były to nasze długie dys-
kusje o demokratycznych odruchach partii komunistycznych 
w RPA i Kerali, czy debaty o tym, co czyni daną inicjatywę 
antykapitalistyczną, czy też dzielenie się naszymi ulubionymi 
książkami nonfiction i beletrystyką, czy może oglądanie sztuk 
teatralnych (uwielbiał sztuki polityczne, w których Południowa 
Afryka się specjalizuje), czy omawianie przepisów i możliwości 
zaadaptowania jego słynnego kurczaka w winie (fr. Coq au 
Vin) do wegetariańskiego dania (które nazywał kurczakiem 
w winie bez kurczaka – wobec którego byłam bardzo sceptycz
na do momentu, aż go spróbowałam!). Erik zawsze angażował 
się namiętnie i ochoczo. Jego coroczne wizyty w Berkeley 
dostarczały radości studentom Michaela, ponieważ Erik zawsze 
gotował fantastyczny posiłek i zapraszał nas do mieszkania 
Michaela (w pozostałej części roku musieliśmy zawsze sami 
przynosić jedzenie na nasze spotkania w mieszkaniu Michaela, 
ponieważ on zupełnie nie potrafi gotować).

Moja relacja z Erikiem pogłębiła się w związku z naszym 
wspólnym zaangażowaniem w poszukiwanie antykapitalistycz

nych alternatyw, zwłaszcza w odniesieniu do kooperatyw 
i gospodarki solidarnej, które badaliśmy wraz z moim part-
nerem Vishwasem Satgarem. Jakkolwiek zgadzaliśmy się co 
do potrzeby rozważania konkretnych alternatyw, nie zawsze 
byliśmy zgodni co do detali – często nie zgadzałam się z jego za-
ciekle analitycznym podejściem, wprowadzaniem idei kultury, 
z tym za jak ważne uznawał nadawanie znaczenia i jak dużą rolę 
przydawał zwyczajnemu chaosowi rzeczywistości. Podczas tych 
spotkań Erik nigdy nie ujawniał frustracji czy niezadowolenia, 
ale raczej zdawał się kochać gonitwę idei, a nawet potrafił 
wywierać wrażenie, że wcale nie było tak, iż się nie zgadzał, 
ale również nie można było powiedzieć, by się ze mną zgadzał. 
Był również hojny – znam przynajmniej dwa przypadki, gdy 
napisał do autorów Rohintona Mistry i Zakesa Mda, aby im 
podziękować za ich polityczną twórczość. Gdy podczas jednej ze 
swych wizyt w Johannesburgu obejrzał sztukę Mda The Dying 
Screams of the Moon, niemal wybuchnął płaczem i stwierdził, 
że była to najlepsza sztuka, jaką kiedykolwiek widział.

Choć poznałam Erika w Berkeley, większa część naszej 
przyjaźni, przez te 20 lat od naszego pierwszego spotkania, 
rozwijała się dzięki podróżom do wielu odległych miejsc: 
Kerali, Barcelony, Göteburga, Buenos Aires, Padwy, a on sam 
trzykrotnie odwiedził Południową Afrykę. Właśnie w Kerali 
dowiedziałam się, w jaki sposób Erik znajdował porozumienie 
z osobami w każdym wieku, gdziekolwiek pojechał: pewnego 
razu zaśpiewał ‘She’ll be coming down the mountain’ wśród 
uroczych chichotów uczniów i uczennic w górskiej wiosce 
w wiejskim regionie Kerali. Prawdopodobnie moim ulubionym 
spotkaniem było to, gdy Michael i Erik byli razem w Johan-
nesburgu. W czasie obiadu, który zjedliśmy tylko we trójkę, 
miałam niezwykłe szczęście obserwować ich dwóch przez 
ponad godzinę prowadzących debatę na temat marksizmu. Nie 
tylko treść tej dyskusji była interesująca; niezwykle zabawne 
było obserwować ich zaangażowanie. Koncentracja Erika była 
tak głęboka! W rzeczywistości nastroje Erika zdawały się nie 
podlegać w zbyt dużym stopniu różnym wpływom (włączając 
w to brak snu, niewygody czy wyczerpujący plan dnia). Przyna-
jmniej moje doświadczenie dowodzi, że Erik był dobroduszną, 
kochającą osobą pełną pasji i humanizmu, a jednocześnie był 
on jednym z najważniejszych socjologów i marksistowskich 
uczonych naszych czasów. Hambe Kahle Erik!

„Erik był dobroduszną, kochającą osobą pełną 
pasji i humanizmu, a jednocześnie był on jednym 
z najważniejszych socjologów i marksistowskich 

uczonych naszych czasów”
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> Związek między płcią
    kulturową a nierównością:

Birgit Riegraf, Uniwersytet Paderborn, Niemcy, członkini Komitetu Badawczego ISA ds. Kobiet, płci 
kulturowej i społeczeństwa (RC32), Lina Abirafeh, Uniwersytet LibańskoAmerykański, Liban oraz 
Kadri Aavik, Uniwersytet w Tallinnie, Estonia i Uniwersytet Helsiński, Finlandia

>>

P łeć kulturowa i nierówności społeczne są klu
czowymi obszarami badań i analiz podejmo
wanych na gruncie socjologii, gender studies, 
oraz niezliczonych innych dyscyplin. Wspólnym 

wnioskiem wynikających z powyższych badań jest fakt, że 
kobiety stanowią dużą część osób ubogich i marginalizo
wanych na całym świecie. Według raportu Global Gender Gap 
Report („Raport globalnego zróżnicowania sytuacji kobiet 
i mężczyzn”) przygotowanego w 2018 roku przez Światowe 
Forum Ekonomiczne, likwidacja ekonomicznej różnicy między 
płciami zajmie 202 lata.

Ekonomiczne nierówności przyjmują różne formy; na 
przykład według wspomnianego wyżej raportu z 2018 
roku, kobiety mogą posiadać ziemię jedynie w 41% prze-
badanych krajów. Jeśli chodzi o sferę zawodową, jedynie 
34% kierowni czych stanowisk zajmują kobiety. Rola kobiet 
w gospodarce nieformalnej jest kolejnym upłciowionym 
wyz waniem. Kobiety wytwarzają większość nieformalnej 
gospodarki i, według badań, poświęcają dwa razy więcej 
czasu na nieodpłatną pracę niż mężczyźni. Ponieważ niefor-
malna gospodarka jest nieuregulowana, kobiety narażone 

Osiągnięcie równości nie jest sprawą osobistą 
ani prywatną. Należy się nią zająć na poziomie 
strukturalnym, politycznym, społecznym 
i gospodarczym. Zjęcie: Nguyen Hai Ha/Flickr. 
Niektóre prawa zastrzeżone. 

są na wyzysk i nadużycia. Wiele z tych statystyk można by 
znacz nie poprawić poprzez zasadnicze zmiany polityczne. 
Mimo, że kobiety pozostają swoimi najlepszymi adwok-
atkami, pozostają one niedoreprezentowane politycznie. 
Spośród 149 państw przeanalizowanych w badaniu, jedynie 
w 17 kobiety panowały jako głowy państwa. Co więcej, 
kobiety stanowią jedynie 18% ministrów i 24% parlamen-
tarzystów na świecie.

Pomimo wielkiego postępu w kierunku szerszej równości 
płci w niektórych państwach, wciąż istnieją znaczne braki 
w możliwościach dla kobiet, oparte na pełnym zakresie ich 
intersekcjonalnych tożsamości, takich jak rasa, klasa, czy 
seksualność. Podczas gdy bardziej uprzywilejowane kobiety 
korzystają z postępu, inne wciąż żyją w niepewnych warun
kach. W poszczególnych państwach różnice pomiędzy kobie
tami z różnych grup społecznych i kulturowych wzrastają. 
Te różnice mają wielki wpływ na zabezpieczenie społeczne 
i możliwości dla kobiet. Dla przykładu, według danych 
UNICEFu, w USA liczba zgonów kobiet przy porodzie 
jest relatywnie niska, co daje im 54. pozycję na liście 182 
przebadanych krajów. Jak jednak podaje Centrum Kontroli 

Wprowadzenie

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pregnancy-mortality-surveillance-system.htm
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Chorób i Prewencji, liczba zgonów czarnych kobiet przy po-
rodach w USA jest ponad trzy razy większa.

Chociaż wiele z państw wciąż robi postępy, ich tempo 
jest zróżnicowane. Global Gender Gap ocenia Bliski Wschód 
i Afrykę Północną jako obszary o największych różnicach 
pomiędzy płciami, ale tamtejsze tempo postępu w zakresie 
poprawy warunków dla kobiet jest w rzeczywistości lepsze niż 
w Ameryce Północnej. Ocenia się, że Azja Południowa będzie 
mogła zredukować różnice między płciami za 70 lat – prawie 
wiek przed Ameryką Północą, Bliskim Wschodem i Afryką 
Północną. Mimo to, podczas dalszych badań postawić można 
pytanie, czy te dane są jakkolwiek znaczące dla przesiedlanych 
kobiet Rohingya z Mjanmy, które ze względu na trwające 
czystki etniczne żyją w ekstremalnie niepewnych warun
kach. Takie dane zmuszają nas do postawienia znaku zapyta-
nia nad tym, jak definiujemy i mierzymy postęp w zakresie 
nierówności płciowych.

Artykuły w niniejszym tomie Globalnego Dialogu rzucają 
światło na znaczące społecznoprzestrzenne różnice w tym, 
jak kształtowane i powiązywane ze  sobą są płeć i nierówności 
społeczne. Celem niniejszego tomu jest przedstawienie 
punktu wyjścia dla tych różnych dynamik i stworzenie 
przestrzeni do dalszych badań i dyskusji, najlepiej z implikac-
jami dla społecznej i politycznej zmiany na rzecz kobiet.

Liisa Husu otwiera te rozważania obserwacją, że pomimo 
wielkich postępów kobiet w szkolnictwie wyższym na całym 
świecie, utrzymuje się trend głoszący, że im wyższe stano
wisko, tym mniej kobiet. W swoim artykule Wyzwania gende
rowe w funduszach badawczych omawia ona konsekwencje 
niedoreprezentowania z perspektywy krajów europejskich 
i nordyckich.

Blanka Nyklová w Kwestionowanie równości płci w Repub
lice Czeskiej pokazuje na przykładzie Czech, w jaki sposób 
neoliberalna ideologia i konserwatywne poglądy kształtują 

płciową i społeczną nierówność w Europie Środkowej. By 
wykazać przywileje zgromadzone przez niektóre kobiety 
kosztem innych, wykorzystuje ona koncepcję zniekształconej 
emancypacji.

W artykule Trwanie i zmiana: nierówność płci w USA, Mar-
garet Abraham omawia obserwowane przez nas obecnie 
zbieganie się sukcesów i niepowodzeń w walce o równość 
w Stanach Zjednoczonych. Autorka twierdzi, że te osiągnięcia 
na rzecz równości i sprawiedliwości nie są oczywiste, i że 
musimy kontynuować nasze działania społeczne i analizy soc-
jologiczne.

Lina Abirafeh w swoim artykule Płeć kulturowa i nierówność 
w regionie arabskim analizuje nierówności płciowe 
w kontekście arabskim. Obszar ten od dawna cierpi z powodu 
niepewności ekonomicznej i politycznej, która potęgowana 
jest przez społecznokulturowe bariery i zakorzeniony system 
patriarchalny. Ta toksyczna kombinacja opóźnia – a w wielu 
przypadkach odwraca – postępy w dążeniu do równości płci. 
Region ten nie osiągnie pokoju ani  dobrostanu bez pełnej 
równości arabskich kobiet.

Artykuł Nicoli Piper Kwestia płci w zatrudnieniu 
i nierównościach w Azji odnosi się do upłciowionej pracy 
i nierówności w kontekście azjatyckim, zauważając, że duże 
i trwałe ruchy ludności w tym regionie stały się przedmiotem 
badań wielu naukowców i praktyków –  w szczególności fakt, 
że imigrantki są skoncentrowane w sfeminizowanych sek-
torach i często brakuje im praw i zabezpieczeń. Wyzwania, 
które przed nimi stoją i zagrożenia, z którymi muszą się 
zmierzyć, leżą u postaw nierówności płci w tym regionie.

W swoim artykule IPSP: Rozwój społeczny, garść refleksji 
o podziałach płciowych Jeff Hearn zastanawia się nad pro-
cesem i wynikami raportu Międzynarodowego Panelu na 
Rzecz Postępu Społecznego (IPSP). Skupia się na rekomen-
dacjach co do tego, jak powinna być konceptualizowana płeć, 
przedstawionych w raporcie.

Korespondencję proszę kierować na adresy:
Birgit Riegraf <birgitt.riegraf@unipaderborn.de>
Lina Abirafeh <lina.abirafeh@lau.edu>
Kadri Aavik <kadri.aavik@tlu.ee> 

https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pregnancy-mortality-surveillance-system.htm
mailto:birgitt.riegraf%40uni-paderborn.de?subject=
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> Wyzwania 
    genderowe 

Liisa Husu, Szwedzka Wyższa Szkoła Handlowa Hanken, Finlandia i Uniwersytet Örebro Szwecja, 
oraz członkini zarządu komitetu badawczego ISA ds. Socjologii nauki i technologii (RC23) oraz komite
tu badawczego ISA ds Kobiet, płci kulturowej i społeczeństwa (RC32)

>>

N ierówność płci w środowisku akademickim 
i w karierze naukowej jest stałym i global-
nym problemem. Zarówno w Europie jak i na 
świecie, jedynie jedna trzecia naukowców to 

kobiety. Im wyższa pozycja, tym mniej kobiet. Dzieje się tak 
pomimo wielkich postępów, jakie kobiety osiągnęły w szkol-
nictwie wyższym na całym świecie. Zdecydowana większość 
profesorów to mężczyźni, a tempo zmian w kierunku bardziej 
zrównoważonej pod względem płci kadry profesorskiej jest 
bardzo powolne, jak wskazują ostatnie statystyki europejskie 
i nordyckie. 

> Czy finansowanie badań naukowych jest  
neut ralne pod względem płci?

Dostęp do finansowania badań naukowych jest jedną 
z kluczo wych kwestii w rozwoju kariery w środowisku 
akademickim i w dziedzinie badań, zarówno dla kobiet, jak 
i mężczyzn. W większości krajów oznacza to sukces w poszuki-
waniu zewnętrznego finansowania badań, często uzyskiwa
nego w warunkach ostrej konkurencji. Badania nad dynamiką 
finansowania badań naukowych pod względem płci nie 
wykazały systematycznie niższego wskaźnika powodzenia 
finansowania dla kobiet we wszystkich kontekstach finanso-
wania. Ukazały one raczej bardziej złożony obraz, zawierający 
kilka wyzwań związanych z płcią. Dotyczy to indywidualnych 
badaczy, grup badawczych i uniwersytetów, organizacji 
finansujących, treści badawczych i polityki badawczej. Wyz
wania te mogą być związane z alokacją środków finanso
wych, nadzorowaniem finansowania, wzajemną weryfikacją, 
organizacjami finansującymi, ich zarządzaniem, politykami 
i praktykami oraz samą definicją tego, co i kto jest doskonały, 
a także kto definiuje doskonałość. Ostatnie i trwające 
obecnie badania nad płcią i finansowaniem badań nauko
wych uwypukliły potrzebę krytycznego spojrzenia na cały cykl 
finansowania badań i środowiska finansowania w szerszym 
i bardziej kompleksowym ujęciu. 

Szersze zrozumienie dynamiki płci w finansowaniu badań 
naukowych obejmuje cały cykl finansowania, analizując 

potencjalne wzorce związane z płcią: zachowania związane 
ze składaniem wniosków (kto składa wniosek), pulę wnios
kodawców (kto kwalifikuje się do składania wniosków), 
skład grupy badawczej, instrumenty finansowania, 
teksty zaproszeń, wytyczne dla wnioskodawców, kryteria 
kwalifikowalności (wiek lub stanowisko), kryteria oceny, pro-
cedury oceny, potencjalne uprzedzenia w ocenie, rekrutację 
osób dokonujących wzajemnej weryfikacji, proces wzajemnej 
weryfikacji, wskaźniki powodzenia, wysokość zastosowanego 
i przyznanego finansowania, treść badań, ogólne deklaracje 
polityczne fundatorów i związane z równością płci, ogólną 
przejrzystość systemów finansowania, monitorowanie 
i dostępność danych statystycznych w podziale na płeć oraz 
długoterminowy wpływ otrzymanego finansowania na 
karierę zawodową. 

Szczególne zainteresowanie budzą tak zwane instrumenty 
finansowania oznaczane jako wybitne: centra doskonałości 
naukowej, różne inicjatywy na rzecz doskonałości naukowej, 
wybitne profesury itp. Kilka ostatnich badań empirycznych 
oraz monitoringów wykazało, że z tych inicjatyw skierowanych 
do wybitnych naukowców skorzystało więcej naukowców 
płci męskiej niż kobiet, nawet w krajach o wysokim ogólnym 
pozio mie równości płci, takich jak Szwecja. 

Formalne i nieformalne sieci akademickie odgrywają ważną 
rolę w szansach do uzyskania finansowania badań. W wielu 
dziedzinach staranie się o granty staje się w coraz większym 
stopniu zadaniem grupowym, a nie indywidualnym. Badania 
nad uwarunkowanymi płcią wzorcami tworzenia sieci 
współpracy akademickiej i integracji w środowiskach badaw-
czych są w tym względzie bardzo istotne. 

> Doświadczenia europejskie

Finansowanie badań naukowych jest jedną z kluczowych 
kwestii w krajowych i regionalnych politykach badawczych. 
Na poziomie UE, a także w politykach krajowych niektórych 
państw europejskich, kwestia płci w finansowaniu badań 
jest podnoszona od końca lat 90. jako kwestia systemowa. 

w funduszach badawczych
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Finansowanie badań przez Unię Europejską jest organi
zowane jako „programy ramowe” od połowy lat 80. 
Pierwszym europejskim programom ramowym brakowało 
aspektów nauk społecznych, z wyjątkiem roli pomocniczej 
dla technologii, i nie poruszano w nich kwestii płci. Dopiero 
w czwartym programie ramowym (19941998) uwzględniono 
finansowanie badań w dziedzinie nauk społecznych, a kwestie 
płci zaczęto podnosić na liście priorytetów. Od końca lat 90. 
nastąpiło stopniowe poszerzanie zakresu badań, począwszy 
od początkowego zajmowania się „kobietami w nauce”, 
a skończywszy na przesłuchiwaniu kwestii płci w nauce, 
w tym wymiaru płci w treści badań oraz na bardziej tradycyj-
nym skupieniu się na równowadze płci badaczy i grup badaw
czych, jak również decydentów i ewaluatorów. W Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej (EPB) równość płci jest jednym z pięciu 
priorytetów. Dotyczy to trzech kwestii: równowagi płci 
w zespołach badawczych, równowagi płci wśród oceniających 
oraz wymiaru płci w treści badań. 

Częścią europejskich reform był przeprowadzony w 2009 
roku pierwszy systematyczny przegląd finansowania badań 
ze względu na płeć w 33 krajach. Stwierdzono, że w całej 
Europie występują duże różnice w podejściu do kwestii płci 
w krajowych politykach badawczych i krajowych agencjach 
finansujących, począwszy od „względnej bierności” i prawie 
żadnego monitorowania krajowego finansowania badań pod 
kątem płci w wielu państwach, a skończywszy na różnych 
działaniach proaktywnych, monitorowaniu i aktywnym 
zaangażowaniu w promowanie równości płci w krajowym 
systemie finansowania w kilku państwach, w tym w regionie 
nordyckim.

Flagowy europejski program badawczy, Europejska Rada 
Badań Naukowych (ERBN), został ustanowiony w 2007 roku 
w celu finansowania badań oddolnych dla naukowców na 
początku kariery, dla bardziej doświadczonych naukow-
ców oraz zaawansowanych naukowców w każdej dyscy-
plinie i w każdym państwie. Budżet ERBN na lata 20142020 
wynosi 13,1 mld euro. Jednak pomimo obaw związanych 
z nierównościami płciowymi w polityce UE w dziedzinie 
badań naukowych, ERBN początkowo brakowało równości 
płci wśród zasad zarządzania. Kiedy ERBN zaczęła wreszcie 

monitorować przydział środków finansowych w podziale na 
płeć, wyniki pokazały, że w latach 20072013 wskaźnik powo
dzenia mężczyzn wynosił 30%, a kobiet 25% na początkowym 
poziomie dotacji, natomiast w przypadku dotacji zaawanso-
wanych 15% dla mężczyzn i 13% dla kobiet. Tylko w jednej 
dziedzinie nie było różnic między płciami na początkowym 
poziomie dotacji: nauki fizyczne i inżynieryjne, czyli obszar 
badań zdominowany przez mężczyzn. Wyraźne różnice we 
wskaźnikach sukcesu na korzyść mężczyzn stwierdzono 
w dziedzinach, w których tradycyjnie występuje wiele kobiet, 
takich jak nauki przyrodnicze oraz nauki humanistyczne 
i społeczne. 

Wola polityczna lub jej brak odgrywa ważną rolę w tym, 
w jaki sposób organizacje finansujące ze środków publicz
nych traktują priorytetowo równość płci i podejmują wyz
wania związane z płcią w finansowaniu badań. Na przykład, 
społeczeństwa skandynawskie zajmują wysokie miejsca 
w międzynarodowych porównaniach dotyczących równości 
płci, ale także w globalnych wskaźnikach innowacyjności. 
Równość płci zajmuje wysokie miejsce na liście prio-
rytetów polityki badawczej, zwłaszcza w Norwegii i Szwecji. 
W Szwecji wszystkie publiczne organizacje finansujące 
badania naukowe, takie jak Szwedzka Rada ds. Badań Nau-
kowych i krajowa agencja ds. innowacji Vinnova, posiadają 
rządowe dyrektywy dotyczące uwzględniania aspektu płci 
w swoich działaniach. W monitorowaniu rozwoju szwedzkie 
instytucje finansujące badania naukowe wykorzystują nie 
tylko statystyki, ale także jakościowe narzędzia z zakresu 
nauk społecznych, takie jak obserwatorzy płci na posiedze-
niach komitetu finansującego. 

Równowaga płci w publicznych radach finansujących 
badania naukowe jest celem politycznym realizowanym od 
początku XXI wieku w Finlandii, Norwegii i Szwecji, podczas 
gdy w wielu krajach europejskich rady są nadal zdomino
wane przez mężczyzn. Równowaga płci w zarządach funduszy 
to nie tylko kwestia równej reprezentacji i sprawiedliwości. 
Równa reprezentacja na tych stanowiskach jest również 
ważna, ponieważ zapewnia wewnętrzną wiedzę na temat 
funkcjonowania systemu finansowania i wzmacnia naukowe 
powiązania między zaangażowanymi stronami.

Korespondencję do Liisy Husu prosimy kierować na adres: <liisa.husu@oru.se>

„Wola polityczna lub jej brak odgrywa ważną rolę w tym, 
w jaki sposób organizacje finansujące ze środków publicznych 

traktują priorytetowo równość płci i podejmują wyzwania 
związane z płcią w finansowaniu badań”
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> Kwestionowanie 
równości płci  
Blanka Nyklová, Instytut Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Czechy

W tym roku wypada 30. rocznica upadku 
Żelaznej Kurtyny na europejskich pół
peryferiach albo 30. rocznica nierównej 
neoliberalizacji, okrzykniętej jedyną 

możliwą ścieżką wiodącą do demokracji. Triumf demokracji 
był widziany jako ruch ku merytoracji, wymazującej 
wcześniejsze struktury władzy oparte na członkostwie w Partii 
Komunistycznej. Ówczesne media pokazują tę merytokrację 
z ogromnym entuzjazmem jako skok ku geopolitycznemu 
centrum. Jednakże Republika Czeska jest obecnie rządzona 
przez oligarchicznego premiera, który przed 1989 rokiem był 
tajnym agentem i który, jak większość czeskich miliarderów, 
zdołał przenieść swoją wcześniejszą uprzywilejowaną 
pozycję w siłę ekonomiczną poprzez proces prywatyzacji. 
W tym samym czasie niemal jedna dziesiąta populacji 
znajduje się w spirali długów w związku z intencjonalnie 
szkodliwym prawem przejęcia mienia, około siedemdziesiąt 
tysięcy osób jest bezdomnych, a sto dwadzieścia tysięcy 
stoi przed zagrożeniem utraty domu. W niniejszym artykule 
podkreślę niektóre konsekwencje politycznej racjonalności 
stanowiącej podstawę neoliberalizacji dla społecznej/
płciowej nierówności w środkowoeuropejskich krajach Grupy 
Wyszechradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Republiki 
Czeskiej. Śledząc los dyscypliny gender studies, przeprowadzę 
głębszą analizę wpływu tej racjonalności w kontekście 
równości i sprawiedliwości.

Neoliberalizm stał się skrótem pojęciowym, który tłumaczy 
przypadki nierówności, łącznie z nierównością płciową, 
w dzisiejszym, globalizującym się świecie. Jako taki, neo-
liberalizm rozumiany jest jako powrót do wolnego rynku 
jako ostatecznego wyznacznika wszystkich aspektów życia. 
Teoretycy krytyczni podejmowali próby stawienia czoła temu 
nadmiernemu uproszczeniu przez badanie jego funkcjo
nowania w przenikających się obszarach. W 1998 roku fran-
cuski antropolog Pierre Bourdieu skojarzył neoliberalizm 

z niszczeniem wspólnot i toksyczną atomizacją siły roboczej, 
która prowadziła do erozji możliwości jednostek do przeci-
wstawiania się siłom globalnego kapitału. Przez niemal dwie 
dekady brytyjska teoretyczka kultury Angela McRobbie 
skupiała swoje badania się na tym, jak kulturowe reprezen-
tacje ekonomicznej emancypacji opartej na podejściu do 
życia jednostki jako projektu – tak jak w przypadku literackiej 
i filmowej postaci Bridget Jones – wpływa na życie młodych 
kobiet, które się z nią identyfikują. Amerykańska politolożka 
Wendy Brown skupiała się na skutkach logiki rynku, nie tylko 
na poziomie ekonomicznego wymiaru życia społecznego, ale 
również, co ważniejsze, na politycznej racjonalności instytucji 
demokratycznych.

> Neoliberalizacja i kwestie płci w krajach 
Grupy Wyszechradzkiej 

Chociaż powyższe autorki używają konkretnych przykładów, 
ich rozpoznania często traktowane są jako uniwersalne teorie 
neoliberalizmu, co wezwaniami do kontekstowych badań 
tego zjawiska. Środkowoeuropejska Grupa Wyszechradzka 
stanowi laboratorium, w którym można obserwować 
konsekwencje różnych sposobów wdrażania zaleceń 
organizacji takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
czy Bank Światowy upraszczających demokratyzację. Liczba 
prowadzonych badań krytycznych nad neoliberalizacją 
w jej geopolitycznej formie wzrosła wyraźnie po roku 2000. 
Analizy nierówności płciowych i ich przemian pokazują, że 
współczesna emancypacja poskutkowała tym, co Zuzana 
Uhde nazywa „zniekształconą emancypacją”, sytuacją, 
w której nadawanie sprawczości (empowerment) wyb-
ranym grupom kobiet odbywa się kosztem innych kobiet 
poprzez utowarowienie wcześniejszych poza rynkowych 
sfer, takich jak opieka. Zniekształcona emancypacja jest 
nie tylko niepełna, ale również sprzyja niesprawiedliwości 
i nie może być zwalczana bez uchwycenia kluczowej roli 
jaką w podtrzymywaniu jej odgrywa kapitalizm.

w Czechach

>>

Logo rozwiązanego wydziału gender studies 
w Brnie.
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W Czechach kobiety stanowią około 20% członków par-
lamentu. Różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć 
utrzymuje się na ogólnym poziomie 22%, a dla tych samych 
pozycji w tym samym przedsiębiorstwie na poziomie 10%; 
kobiety stanowią 98,5% rodziców korzystających urlopów 
rodzicielskich, które są jednymi z najdłuższych w Europie, 
zaś w rodzi nach niepełnych jedynym rodzicem jest matka 
w 90% przypadków. Od 1989 roku kobiety stają przed coraz 
częstszym problemem braku stabilności ekonomicznej i są 
nieproporcjo nalnie bardziej zagrożone ubóstwem; starsze 
kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem, ekonomicznymi 
i społecznymi nierównościami potęgującymi się w wybranych 
regionach kraju, jak również wraz z etnicznym/migracyjnym 
statusem. Co ważniejsze, w Czechach i ogólnie krajach Grupy 
Wyszechradzkiej, role płciowe są naznaczone przez konser-
watyzm i seksizm, pozwalające zniekształconej emancypacji 
na niezakłócone trwanie; emancypacja kobiet i starania 
dążące do jej wzrostu są czasem wręcz uznawane za przyczynę 
gospodarczych problemów.

Badacze specjalizujący się w gender studies wykazali jak 
konserwatyzm w stosunkach między płciami i neoliberalizacja 
podtrzymują się nawzajem. Radka Dudová i Hana Hašková 
pokazują, że polityki związane z urlopami wychowawczymi po 
1989 roku były jedynie przedłużeniem tych, które były pro-
jektowane przed 1989 jako część polityki refamilializacyjnej. 
Libora OatesIndruchová i Hana Havelková skupiają się na 
nieuświadomionym wpływie ruchów kobiecych i feministycz
nych na niektóre komunistyczne polityki emancypacyjne, 
podczas gdy Kateřina Lišková wskazuje jak podwójne stan
dardy dotyczące seksualności były ponownie wprowadzone 
w dyskursie medycznym w późnych latach 60tych i zachowały 
się do dzisiaj. Żadna z tych prac nie byłaby możliwa bez 
gwałtownego rozwoju gender studies i teorii feministycznych 
w tym regionie.

> Los gender studies 

Losy gender studies w regionie mogą pomóc w zrozu
mieniu uporu i mutacji nierówności płciowych w demokracji 
powstającej na fundamentach neoliberalizmu. Ustanowienie 
dyscypliny było połączone z dotowaniem aktywizmu femi-
nistycznego przez amerykańskie a później europejskie źródła 
wybijające się w kontekście ograniczonych środków lokal
nych. Studia genderowe pojawiły się na dwóch większych 
czeskich uniwersytetach około 2004 roku, częściowo dzięki 
możliwości, którą dała neoliberalna reforma edukacji wyższej 

wymuszającą przyjmowanie większej liczby studentów. 
Jednakże ta sama polityczna racjonalność umożliwiła obecne 
rozmontowanie programów studiów genderowych nie tylko na 
Węgrzech, ale również w Czechach, wpływając negatyw nie na 
możliwości prowadzenia badań nad płcią kulturową w Europie 
Środkowej. Jak zauważa Wendy Brown, racjonalność neolibe
ralna jest ostatecznie normatywna – zasada logiki rynkowej 
nie jest z góry przyjęta, ale jest aktywnie instytucjonalizo
wana kosztem każdej innej racjonalności, jak chociażby logika 
emancypacyjna stanowiąca podstawę dla większości projek-
tów feministycznych. W konserwatywnych pod względem 
płciowym regionach odznaczających się niespotykanie 
łatwym odrzuceniem każdej otwarcie politycznej działalności 
celującej w nierówne relacje społeczne jak komunistyczna 
inżynieria społeczna, neoliberalna racjonalność polityczna  
początkowo była w zgodzie z wysiłkami ruchów feministycz
nych,  łącznie z tymi, które dążą do instytucjonalizacji studiów 
genderowych. Zakaz prowadzenia studiów genderowych na 
Węgrzech stosuje dokładnie tę samą polityczną racjonalność, 
ale co ważniejsze, uzasadnia go za pomocą argumentów 
gospodarczych (na fałszywych przesłankach wskazujących 
brak zapotrzebowania na absolwentów studiów gendero
wych na rynku pracy), a co za tym idzie apolitycznych. To służy 
politycznemu celowi sprzeciwienia się możliwej społecznej 
krytyce i zdobywania popularności wśród ruchów antygende-
rowych (co opisały na tych stronach Agnieszka Graff i Elżbieta 
Korolczuk w 2017 roku). W Czechach zamknięcie kierunku 
studiów genderowych w Brnie w 2018 roku było uzasadniane 
za pomocą twierdzenia, że nie był to kierunek „dochodowy”, 
że nie był wystarczająco atrakcyjny, aby zainteresować stu-
dentów w systemie opierającym się na liczbie studiujących.

Podobieństwo tych dwóch przypadków jest uderzające 
nawet jeśli ich motywacje są – przynajmniej jawnie – różne. 
Podczas gdy w węgierskim przypadku polityczne rozumo
wanie stało się widoczne gdy dyscyplina została przed-
stawiona jako wyłącznie ideologiczna, nie naukowa, w przy
padku Brna neoliberalna racjonalność polityczna została 
zinstytucjo nalizowana przez władze uniwersyteckie, kiedy nie 
były w stanie przedstawić etyki swojej decyzji. By prawdziwie 
przeciwdziałać nierównościom społecznym – w ich wymia
rze gospodarczym, ale również w kontekście tolerancji dla 
przemocy seksualnej, przyzwolenia dla molestowania sek-
sualnego przez osoby publiczne i polityków – jej osadzenie 
w neoliberalnej racjonalności politycznej musi być ujawnio
ne. Jeżeli mamy skutecznie przeciwstawić się normatywnym 
doktrynom neoliberalizmu, musimy uświadomić sobie te 
zależności, które w innym przypadku zagrażają ostudzeniem 
normatywnej logice wspierającej krytykę feministyczną 
społecznych, a szczególnie płciowych nierówności. Trzydzieści 
lat, które upłynęły od 1989 roku w jasny sposób pokazały, że 
racjonalność polityki neoliberalnej jest skazana na porażkę, 
jeśli chodzi o zadanie usunięcie nierówności, jako że polityka 
ta dąży do ochrony swoich faktycznych korzeni. 

Korespondencję do Blanki Nyklovej proszę kierować na adres <blanka.nyklova@soc.cas.cz>

Badania i edukacja, które nie odpowiadają neoliberalnej heurystyce, są 
atakowane na Węgrzech, w Czechach i wielu innych krajach Europy. Zdjęcie: 
Christopher Dombres/Flickr. Creative Commons.

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-polish.pdf
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> Trwanie i zmiana: 
Margaret Abraham, Uniwersytet Hofstra, USA, była przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa 
Socjologicznego (201416), członkini komitetów badawczych ISA ds. Rasizmu, nacjonalizmu, tubylczości 
i etniczności (RC05), Socjologii migracji (RC31), Kobiet, płci kulturowej i społeczeństwa (RC32) oraz Praw 
człowieka i globalnej sprawiedliwości (TG03).

W wyborach ostatnich wyborach do Kon-
gresu w USA w listopadzie 2018 roku 
rekordowa liczba mandatów trafiła do 
kobiet. Dziś zasiadają one w 116. Kon-

gresie Stanów Zjednoczonych. Wybory te były historyczne: 
po raz pierwszy wybrane zostały dwie rdzenne Amerykanki, 
dwie muzułmanki, jedna zadeklarowana biseksualistka oraz 
najmłodsza jak dotąd kobieta w Kongresie. Kobieta została 
reelektowana na spikera Izby Reprezentantów, pierwsza 
i jedyna kobieta obejmująca tą funkcję. 5 lutego 2019 roku 
Stacey Abrams, która przegrała w kontrowersyjnych wybo-
rach na gubernatora stanu, przeszła do historii stając się 
pierwszą Afroamerykanką, która przedstawiła odpowiedź 
Demokratów na przemówienie prezydenta. Abrams mówiła 
o konieczności zajęcia się problemem rasizmu, imigracji oraz 
zniechęcania wyborców, a także stanowczo krytykowała 
prezydenta Trumpa za „zamknięcie rządu” (government 

>>

nierówność płci w USA

Marsz Kobiet i inne ważne ruchy protestacyjne wybuchły w 2017 i 2018 roku, 
stając na czele ruchu oporu preciwko zakorzenionym systemom wyzysku. 
miawicks9 z Pixabay.

shutdown), które spowodowało ciężkie i nieuzasadnione 
cierpienie i zniszczenia w życiu wielu ludzi.

Te małe walki i zwycięstwa obrazują większą walkę 
o sprawiedliwość i równość płci. Łączą się one z długą 
historią zbiorowej walki o obalenie hegemonicznych struk-
tur, a także o wyciągnięcie na światło dzienne wielu perswa-
zyjnych i głęboko zakorzenionych systemów i kultur opresji 
i nierówności funkcjonujących w społeczeństwie. Małe 
kroki są promykiem nadziei, ale one same nie wystarczą. 
Musimy nadal dążyć do społecznej transformacji i zmiany 
strukturalnej.

> Kontekst amerykański

Pomimo tego, że w Kongresie zasiada więcej kobiet, 
nierówność płciowa jest nadal wszechobecna w USA:

https://inequality.org/gender-inequality/
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• Pomimo uwagi mediów, różnica w płacach nadal istnieje. 
Białe kobiety zarabiają 20% mniej niż mężczyźni, kobiety 
kolorowe zaś jeszcze mniej.
• Zawody zdominowane przez kobiety, takie jak opieka nad 
dziećmi i obsługa restauracji, wciąż plasują się na niższych 
poziomach drabiny płac.
• Mężczyźni stanowią zdecydowaną większość najlepiej za
rabiających osób w USA.
• Według analiz wskaźników Banku Światowego zrealizow-
anych przez Instytut Nauk Politycznych (Institute of Policy 
Studies), kobiety wykonują dwa razy więcej niepłatnej pracy 
niż mężczyźni, takiej jak: opieka nad dziećmi i osobami star-
szymi oraz zajmowanie się domem.
• Mediana oszczędności mężczyzn wynosiła w 2017 roku 123 
tysiące dolarów, kobiet zaś  42 tysiące dolarów.
• Amerykańskie Stowarzyszenie Kobiet na Uniwersytetach 
(American Association of University Women) zawiadamiało, 
że czarne kobiety kończą studia ze znacznie wyższym 
zadłużeniem niż jakakolwiek inna grupa.
• Biuro Spisu Powszechnego USA podaje, że wskaźniki 
ubóstwa w kraju są najwyższe pośród kolorowych kobiet.
• Bezrobocie wśród osób transpłciowych jest trzy razy wyższe 
niż średnie bezrobocie w USA. 
• Wskaźnik prizonizacji jest dwa razy wyższy wśród 
Afroamerykanek niż wśród białych kobiet. Afroamerykanie są 
pozbawiani wolności ponad pięć razy częściej niż biali.
• Jedna na trzy kobiety w USA zgłaszała doświadczenia 
przemocy na tle seksualnym w ciągu życia.

> Idąc naprzód

21 stycznia 2017 roku, pod egidą Marszu Kobiet na 
Waszyng ton miliony ludzi zajęły ulice w USA i na całym 
świecie, by protestować przeciwko wyborowi Trumpa. Była to 
konty nuacja pracy, którą ruch kobiet i wielu innych grup oraz 
orga nizacji społecznych wykonywało od lat: #BlackLivesMat-
ter, #SayHerName, #MeToo, by wymienić kilka. Przez lata te 
i inne grupy stymulowały mobilizację i działały na rzecz wpro
wadzenia do głównego nurtu pojęcia „intersekcjonalości” 
(terminu ukutego przez Kimberlé Crenshaw) oraz jego 
opisu współzależnych i nakładających się na siebie matryc 
ucisku. Skala Marszu Kobiet pokazała kolektywną siłę 
i potrzebę globalnej społeczności do konfrontacji z trwaniem 
i powszechnością patriarchalnych i mizoginistycznych struk-
tur w rządzie i w społeczeństwie.

Marsz Kobiet i inne ważne ruchy protestu, które pojawiły 
się w roku 2017 i 2018 jako realne sposoby organizowania się 
i komunikowania w celu zmiany, stanęły na czele ruchu oporu 
przeciwko zakorzenionym systemom eksploatacji. Młodsze 
pokolenia używają technologii i rozmaitych środków, by 
mobilizować się i rozwiązywać krytyczne globalne problemy, 
czyniąc równość płciową i intersekcjonalność integralnym 
ele mentem poruszanych przez nie kwestii. Te różnorodne 
ruchy pomogły społecznościom zmobilizować się w kierunku 

takich kwestii jak prawa reprodukcyjne, płeć kulturowa, 
przemoc intersekcjonalna, prawa migrantów, prawa pracy, 
prawa obywatela, sprawiedliwość rasowa, wolność słowa, 
sprawiedliwość środowiskowa i wiele innych. Działają one 
z rozmachem, który daje nadzieję, ale jest również wyz
waniem. Aby te wprowadzane na drodze małych kroków 
i sejsmicznych ruchów zmiany były trwałe, potrzebne będzie 
zaangażowanie większości społeczeństwa.

Badania i aktywizm pokazały, jak wszechobecne jest 
uwikłanie państwa i systemów społecznych w nierówność 
płciową i opresję. Przemoc przeciwko kobietom oraz przemoc 
ze względu na płeć jest wynikiem nierówności płciowej, 
nierównej władzy, korupcji i kontroli. Przemoc płciowa jest 
systemowa i głęboko zakorzeniona w patriarchacie, ale jest 
również intersekcjonalna zarówno w swoich przyczynach, 
jak i konsekwencjach. Patriarchalne struktury i relacje należy 
zacząć kwestionować.

Jedną drogą, która umożliwić może zmianę, jest wykorzys
tywanie podejścia intersekcjonalnego do demaskowania 
i ukazywania wszystkich form nierówności i ucisku: rasowego, 
ekonomicznego, pełnosprawności itd. One wszystkie są 
częścią patriarchalnych struktur, praktyk i historii. Musimy 
rozpoznać i stawić opór zabetonowanym perspektywom 
i krótkowzrocznym środkom, które nas dzielą, które zmuszają 
szczególnie wrażliwe grupy do rywalizowania między sobą 
w interesie nielicznych uprzywilejowanych. Musimy na nowo 
wymyślić sposoby przeciwdziałania siłom, które niszczą 
równość, sprawiedliwość i wyrządzają szkodę nie tylko 
ludziom, lecz również całej planecie.

W procesie poszukiwania alternatywnych paradygmatów 
pomocne okazać się mogą te perspektywy socjologiczne, które 
otwarte są na wszystkie głosy. Socjologia oferuje już cenne 
informacje na temat nierówności płci, wciąż jednak pozostaje 
wiele tematów, które wymagają naszej uwagi. Wyzwaniem 
dla socjologii jest poważne przyjrzenie się następującym 
kwestiom: Co będzie potrzebne, by socjologicz na wyobraźnia 
skierowała się ku równości (włączając w to równość wewnątrz 
naszej własnej dyscypliny i instytucji)? Które teorie i narzędzia 
mogą realnie pomóc w zlikwidowaniu systemowych 
nierówności? Jak możemy być niezależni od tych form finan-
sowania, które reprodukują nierówności, a zamiast tego mieć 
nasze własne badania, które wskazują ścieżki ku równości? 
W jaki sposób socjologia mogłaby zaoferować obietnicę 
i możliwość porozumienia ponad podziałami, które w dużej 
mierze są napędzane przez dzielącą politykę? Czy socjologia 
może, wraz z innymi dyscyplinami, poprzez podej mowanie 
badań i akcji, zaoferować namacalne rozwiązania mogące 
wprowadzić prawdziwą równość i sprawiedliwość społeczną? 
Najwidoczniej będziemy potrzebować i małych kroków 
i sejsmicznych fal, by równość mogła stać się spełnionym 
marzeniem.

Korespondencję do Margaret Abraham proszę kierować na adres: 
<Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/women-and-retirement/tcrs2018_sr_women_take_control_of_retirement.pdf
https://www.naacp.org/criminal-justice-fact-sheet/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
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> Płeć kulturowa i nierówności 

Lina Abirafeh, Uniwersytet LibańskoAmerykański, Liban

P odczas gdy nierówność płci jest, niestety, 
globalną rzeczywistością, region arabski mierzy 
się nie tylko z największą przepaścią, ale także ze 
znaczącymi wyzwaniami związanymi z jej napra

wianiem. Obszar ten od dawna cierpi z powodu niepewności  
ekonomicznej i politycznej, nektóra potęgowana jest przez 
społecznokulturowe bariery i zakorzeniony system patriar-
chalny. Ta toksyczna kombinacja opóźnia, a w wielu przypad-
kach odwraca, postępy w dążeniu do równości płci.

Sytuacja ta jest dodatkowo potęgowana licznymi 
przewlekłymi kryzysami humanitarnymi, między innymi 
w Syrii, Palestynie, Jemenie, czy Iraku. Brak stabilności staje 
się normą w całym regionie. Powyższe konflikty zniszczyły 
system opieki społecznej, zmniejszyły dostępność usług 
bezpieczeństwa i wsparcia,  spowodowały przesiedlenia wielu 
społeczności i wzmożyły ich podatność na niebezpieczeństwa 
przynosząc kobietom nowe zagrożenia. W czasach konfliktu 
kwestie równości płci szybko znikają z agendy. 

Global  Gender  Gap  Report („Raport  globalnego 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn”) przygoto
wany w 2018 roku przez Światowe Forum Ekonomicz

>>

w regionie arabskim 

Autorstwo: Jasmine Farram.

ne, dostarcza kluczowych informacji o skali problemu 
związanego z nierównością płci w regionie arabskim. Raport 
dokonuje pomiaru czterech zmiennych: udziału w rynku 
pracy i możliwości zawodowych, poziomu wykształcenia, 
dostępności systemu opieki zdrowot nej i możliwości 
przetrwania oraz zaangażowania politycznego. Obecnie 
poziom Global Gender Gap wynosi 68%, co oznacza, że 
w skali globalnej pozostaje jeszcze 32procentowa luka do 
wypełnienia. Bliski Wschód i Północna Afryka mierzą się 
z największymi nierównościami. Wskaźnik wynosi tam aż 
40%. 

Kraje w Zatoce Perskiej, takie jak Emiraty Arabskie 
i Kuwejt zmniejszyły lukę w zakresie udziału kobiet w rynku 
pracy i zwiększyły dostępność systemu opieki zdrowot-
nej, lecz różnice w kwestii równości płac wciąż pozostały 
niezmienione. Katar zwiększył udział kobiet w życiu politycz
nym – w 2017 roku nie było w parlamencie żadnej kobiety, 
a w roku 2018 kobiety stanowiły prawie 10% wszystkich 
parlamentarzystów.

Pomimo nie najlepszych wyników w kwestii równo
uprawnienia kobiet, Arabia Saudyjska zmniejszyła 
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nierówności w wynagrodzeniu i zwiększyła uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy. Jednak tamtejszy opresyjny system  
męskiego przywództwa wciąż pozostaje w mocy odbierając 
kobietom wolność i mobilność. 

Jordania i Liban pozostają w dużym stopniu niezmienione, 
pomimo niewielkiego wzrostu współczynnika udziału kobiet 
w parlamencie w Libanie. W Omanie są większe nierówności 
płciowe niż poprzednich latach, ponieważ zmniejszył się 
udział kobiet w gospodarce.

Kobiety zajmują zaledwie 7% stanowisk kierowniczych 
w czte rech najgorzej funkcjonujących krajach na świecie, 
z których trzy znajdują się w omawianym regionie – Egipt, 
Arabia Saudyjska i Jemen. Z osiemnastu krajów w regio-
nie, w dwunastu nastąpił regres. W obecnym tempie region 
potrzebowałby 153 lata, żeby znieść różnice płciowe. 

> Nierówność płciowa: Przypadek Libanu

Liban jest przypadkiem wartym uwagi, choć z pozoru 
wydaje się być postępowy. Global Gender Gap Report 
z 2018 roku uznał Liban za jeden z najgorszych krajów dla 
kobiet. Wśród dziesięciu najgorszych krajów pod względem 
nierówności płciowej znajdują się: Arabia Saudyjska, Iran, 
Mali, Demokratyczna Republika Konga, Czad, Syria, Irak, Paki-
stan, Jemen – i Liban. W 2016 roku Liban był na 135 miejscu 
spośród 144 krajów. W 2017 roku spadł na 137 miejsce wśród 
144 krajów. A w 2018 roku znalazł się na 140 miejscu na 149 
krajów – tuż za sąsiadującymi krajami arabskimi, włączając 
Egipt, Tunezję, Maroko, Jordanię i Bahrajn. 

Przewlekłe wojny domowe, impas polityczny i zastój 
ekonomiczny w Libanie spowodowały odsunięcie tematu 
równości płciowej na boczny tor. Pomimo tego, że państwo 
zdaje się, przynajmniej powierzchownie, sprzyjać stworzeniu 
bardziej liberalnego i postępowego środowiska dla kobiet, 
rzeczywistość jest daleka od równości. 

Liban ratyfikował najważniejsze międzynarodowe kon-
wencje, w tym Konwencję o Wyeliminowaniu wszelkich 
Form Dyskryminacji Kobiet (Convention on the Elimination 
of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) 
oraz Czwartą Światową Konferencję Kobiet w Pekinie z 1995 
roku. Kraj utworzył narodowe instytucje mające działać 
na rzecz kobiet: w 1998 roku powstała Narodowa Komisja 
dla Libańskich Kobiet, w 2016 roku zaś Ministerstwo Spraw 
Kobiet. Liban nadal tworzy (choć nie finansuje i nie wdraża) 
narodowe strategie wzmacniania pozycji kobiet. Pomimo tych 
usprawnień, kraj w dalszym ciągu pozostaje w tyle w kwestii 
równości płci. 

Udział kobiet w polityce pozostaje nieakceptowalnie 
niski. W czerwcu 2017 roku parlament odrzucił propozycję 
30% parytetu parlamentarnego w Libanie. To była znacząca 
porażka dla aktywistek i aktywistów walczących o prawa 
kobiet. Obecnie w parlamencie jest tylko sześć kobiet na 
128 miejsc. Kobiety w Libanie w dalszym ciągu wchodzą do 
polityki „na czarno”, bardziej w roli wdów byłych polityków, 
niż reprezentantek własnych interesów. Jako takie, wspierają 
interesy sekciarskie, a nie feministyczne, podsycając podziały, 
które od dawna stanowią zagrożenie dla Libanu. 

Pomimo wysokiego stopnia piśmienności i osiągnięć 
edukacyjnych wśród kobiet, rynek pracy pozostaje polem, 
na którym nierówność płci jest bardzo wyraźna. W 2017 
roku kobiety stanowiły około 25% całej siły roboczej, co 
odzwierciedlało wysoki poziom nierówności płci na libańskim 
rynku pracy. Wskaźnik bezrobotnych, dorosłych kobiet, 
jest dwukrotnie wyższy niż wśród mężczyzn. Ani polityki 
zatrudnienia, ani prawo, nie zapewniają równych szans, 
wynagrodzenia, czy równowagi między życiem zawodowym 
i prywatnym. Libańskie kobiety w dalszym ciągu nie są w pełni 
wykorzystywaną siłą ekonomiczną, często kierowane są do 
sfeminizowanych sektorów i nieformalnej gospodarki, gdzie 
pracują bez odpowiedniego wynagrodzeni, ochrony w formie 
minimalnych świadczeń społecznych, nierzadko w niebez-
piecznych warunkach. Dodatkowo, kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, szczególnie 
w sektorach zdominowanych przez mężczyzn. 

Próby przeprowadzenia reform w Libanie skutecznie 
udaremnia piętnaście odrębnych ustaw obowiązujących 
różne wspólnoty religijne. Owe ustawy określają losy kobiet 
w kwestii małżeństwa, rozwodu, dziedziczenia, dzieci, i tak 
dalej. To jest najbardziej rażący przejaw głęboko zakorze
nionego patriarchatu w kraju. Owe kodeksy utwierdzają 
nierówność między małżonkami i otwarcie dyskryminują 
kobiety we wszystkich dziedzinach życia. W rezultacie ciało 
i życie kobiet jest regulowane przez różne sądy wyznaniowe 
działające w kraju. 

System prawny w Libanie zapewnia ochronę przed niek-
tórymi formami przemocy uwarunkowanymi płcią, lecz 
nie można powiedzieć, by przepisy te były konsekwentnie 
i spójnie egzekwowane. W dalszym ciągu sprawcy pozostają 
bezkarni. Przemoc domowa jest najbardziej powszechną 
w kraju formą opresji na tle płciowym. W 2014 roku libański 
parlament przyjął Ustawę o ochronie kobiet i członków rodzin 
przed przemocą domową, ale nie uznano w niej gwałtu 
małżeńskiego za przestępstwo. 

W 2017 roku Parlament zniósł artykuł 522 kodeksu karnego, 
który zezwalał prokuraturze na wycofanie oskarżenia przeciw
ko gwałcicielowi, jeśli poślubi on swoją ofiarę. W tym samym 
roku opracowano ustawę uznającą za przestępstwo moles
towanie seksualne w miejscach publicznym i w pracy. Do tej 
pory pozostaje ona w wersji roboczej. 

Pomimo lat starań o zakazanie dziecięcych małżeństw 
w Libanie, nie udało się wprowadzić takiego zapisu. Decyzja 
w tym zakresie należy do sądów wyznaniowych. Problem 
ten pogłębia się dodatkowo w przypadku uchodźców: 
w odpo wiedzi na obecny kryzys wzrasta liczba małżeństw 
wśród syryjskich uchodźców, a dziewczynki zmuszane do 
małżeństwa nie mają dostępu do ochrony prawnej ze strony 
libańskiego rządu. Jest to wyraźny znak, że ucieczka od konf-
liktu niekoniecznie zapewnia bezpieczeństwo dziewczynkom 
i kobietom. 

Przypadek Libanu odzwierciedla sytuację całego regionu 
arabskiego, w którym pozostało jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia, aby osiągnąć równość. Region musi zobowiązać 
się do przyspieszenia zmian. Czekanie przez 153 lata nie 
wchodzi w grę. 

Korespondencję do Liny Abirafeh proszę kierować na adres <lina.abirafeh@lau.edu>
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> Kwestia płci w zatrudnieniu
    i nierównościach  

Nicola Piper, Uniwersytet Królowej Marii w Londynie, Wielka Brytania, członkini Komitetu Badawczego 
ISA ds. Ubóstwa, państwa dobrobytu i praw społecznych (RC19)

A zja doświadcza znaczącej migracji, zarówno 
w obrębie krajów południa kontynentu, 
jak i między regionami. Według szacunków 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, w 2013 

roku 150,3 mln osób migrowało w celach zarobkowych, 
z czego 83,7 mln stanowili mężczyźni, a 66,6 mln – kobiety. 
Szacunki ONZ wskazują, że proporcja kobiet wśród migrantów 
w Azji to 42,7% w porównaniu ze światowym poziomem 
48,4%. Większość tej różnicy wynika z nagłego wzrostu 
poziomu migracji wśród mężczyzn w Azji, który przekracza 
i przysłania wzrost migracji kobiet.

W latach 19992000 przez Azję przebiegały jedynie 3 z 10 
największych dwustronnych szlaków; w latach 20102017 
ich liczba zwiększyła się do 6. Szlak pomiędzy państwami 
docelowymi w podregionie Zatoki (zaklasyfikowanym przez 
ONZ jako Azja Zachodnia) oraz państwami pochodzenia 
w południowej i południowowschodniej Azji jest szczególnie 
popularny ze względu na wysoki procent bezpaństwowców 
zamieszkujących kraje Zatoki. Katar oraz Zjednoczone Emiraty 
Arabskie mają najwyższą proporcję migrantów do ogółu 
ludności, utrzymującą się na poziomie kolejno 90% i 88%, 
wielu których przybyło z kontynentu, oraz coraz większą 
liczbę osób przybywających  z Afryki. Inne znaczące azjatyck-
ie kraje docelowe dla azjatyckich migrantów to rozwinięte 
gospodarczo państwa południowowschodniej Azji (Singapur 
i Malezja) oraz wschodniej części (Korea, Tajwan, Japonia). 
Główne kraje pochodzenia migrantów to Filipiny, Indonezja, 
Sri Lanka, Bangladesz oraz Wietnam.

Ze względu na wielką skalę przemieszczeń populacji 
kontynentu już od lat 70., schematy i cechy migracji 
w Azji stały się w oczywisty sposób obiektem zaintereso
wania badaczy i akademików. Jedną szczególną cechą migracji 
wewnątrzazjatyckiej są towarzyszące jej rozwiązania prawne, 
oparte na tymczasowych, wydawanych przez pracodawcę 
pozwoleniach, umożliwiających migrantom pracę od 2 do 
4 lat, z opcją przedłużenia. Większość pracowników niewyk
walifikowanych i nisko opłacanych nie ma dostępu do szansy 
trwałego osiedlenia oraz połączenia rodziny. Migracja 
w połączeniu z tymczasowym zatrudnieniem owocuje 
fenomenem „samotnego pracownika”. Migrujący mężczyźni 
zaspokajają zapotrzebowania pracownicze w sektorach 
produkcyjnych (jak praca na budowie), kobiety natomiast 
głównie w sektorach pracy reprodukcyjnej – tj. związanych 

z opieką, zwłaszcza w pracach domowych, chociaż można 
napotkać je też w produkcji i innych branżach.

Sektor prac domowych i usług opiekuńczych w tym regio-
nie jest zdecydowanie zdominowany przez migrantki. W Azji 
Zachodniej, gdzie prace domowe obejmują także ogrod-
ników, kierowców, ochroniarzy oraz kucharzy, mężczyźni 
także są zatrudniani: w regionie arabskim stanowią oni 10% 
wszystkich pracowników w sektorze prac domowych. Według 
Międzynarodowej Organizacji Pracy co najmniej 53,6 milio
nów kobiet i mężczyzn powyżej 15. roku życia zajmuje się 
pracą domową w podstawowym miejscu zatrudnienia, a nie
które źródła sugerują, że liczba sięga nawet 100 milionów. 
Zatrud nienie w pracach domowych stanowi co najmniej 2,5% 
całkowitego zatrudnienia w gospodarkach postindustrialnych 
oraz pomiędzy 4 a 10% w krajach rozwijających się. Kobiety 
stanowią przytłaczającą większość siły roboczej w sektorze 
prac domowych (83%), reprezentując tym samym 7,5% 
zatrudnienia kobiet na całym świecie. Większość kobiet, by 
wykonywać prace domowe, często pokonuje tysiące kilo-
metrów, przy tej okazji opuszczając swoje rodziny – mimo że 
ich praca jest niewystarczająco uregulowana lub nieregu-
lowana w ogóle, nie zapewnia bezpieczeństwa, a zazwyczaj 
również jest nisko opłacana.

Koncepty takie jak „łańcuch opieki”, które zaczęły być 
szeroko używane w badaniach globalnych migracji oraz poli-
tykach publicznych, czerpią właśnie z doświadczeń migrantów 
z Azji. Migrujące kobiety spełniają zapotrzebowanie na osoby 
zajmujące się opieką w bardziej rozwiniętych gospodarkach, 
co skutkuje deficytem podobnych pracowników w ich krajach 
pochodzenia. Fakt, że utowarowienie pracy opiekuńczej, 
leżące u podstaw globalnego łańcucha opieki, rodzi daleko 
idące społecznoekonomiczne implikacje przekraczające 
znacznie prognozy makroekonomiczne, jest ignorowany, 
a społeczne i psychologiczne konsekwencje dla opuszczo-
nych przez migrantów rodzin nadal nie są poruszane przez 
decydentów.

Fakt, że większość wewnątrzazjatyckiej migrującej siły 
roboczej pracuje w sektorach niskich płac, ma szerokie impli
kacje dla powracającej z niebytu debaty o związkach migracji 
i rozwoju gospodarczego. Wiele z optymistycznych w tonie 
przekazów o migracji i rozwoju opiera się na przekonaniu 
o uzyskanych przez migrantów umiejętnościach lub „cyrku-

>>

w Azji
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lacji mózgów”, z których kraje pochodzenia mają czerpać 
korzyści. Ignoruje się przy tym rzeczywistą pracę większości 
migrantów zarobkowych, w tym zwłaszcza kobiet. Zarówno 
w południowej, jak i południowowschodniej Azji ogromna 
liczba „niskowykwalifikowanych” imigrantów przebywa 
w obcych krajach pod bardzo restrykcyjnymi warunkami. 
Często podejmują oni jedynie czasowe zatrudnienie w tzw. 
systemie kafala (na bazie sponsorowanych przez pracodawcę 
wizach, występującym bardzo powszechnie w Zatoce) lub 
za pośrednictwem sieci prywatnych rekruterów i agentów, 
którzy manipulują obiema stronami procesu migracji. Ważne 
badania wskazują, że utowarowienie pracy opiekuńczej 
wcale nie prowadzi do rozwoju „kapitału ludzkiego”, nie ma 
też wpływu na płace czy standard życia. „Umiejętności” nie 
są pielęgnowane ani tym bardziej rozwijane. Ukrycie pracy 
odtwórczej zaciera konsekwencje w rozwoju spowodowane 
deficytami opiekuńczymi. Wpływa to na kraje wysyłające: 
exodus osób migrujących za pracami domowymi spotykał się 
z entuzjazmem wobec przekazywanych dużych przychodów, 
które generował. Nie doceniono jednak skutków społeczno
ekonomicznych czy skali deficytów opiekuńczych, które ze 
sobą niosły migracje. Dominujący rządowy dyskurs i założenia 
ustaw, które skupiają się jedynie na zyskach, instrumentalizują 
wkład migrantów, ale również społeczny koszt migracji ponie-
siony przez rodziny.

Paradygmat rozwoju gospodarczego ignoruje osobiste 
doświadczenia migrujących kobiet oraz koszty migracji, tym 
samym nie poświęca należytej uwagi prawom pracownic, ich 
zabezpieczeniu i wyjątkowym podmiotowościom. Rządowe 
prawodawstwo skupia się głównie na kontrolowaniu migracji 
(np. na wyjeździe i wjeździe osób oraz ich dostępowi do rynku 
pracy) i pobieraniu ekonomicznych korzyści z imigrujących 

pracowników, nie robi przy tym nic dla zabezpieczenia praw 
migranta jako człowieka.

Podsumowując, kraje Azji generalnie stronią od tworzenia 
wrażliwego na płeć ustawodawstwa, które ułatwiłoby kobie
tom przemieszczanie się między granicami w celach zarob-
kowych. Proponują za to prawne ograniczenia stworzone 
pod pretekstem zapewniania im bezpieczeństwa. Kodeksy 
pracy w krajach przyjmujących wciąż słabo chronią prawa 
migrujących kobiet, które podlegają krzyżującym się czyn-
nikom strukturalnym oraz dyskryminacji ze względu na płeć, 
klasę społeczną, wiek, narodowość oraz pochodzenie etnicz
ne. Czynniki te pogłębiają wyzwania, z którymi muszą się 
mierzyć pracownice.

W rezultacie migrantki pracujące w sfeminizowanych 
sektorach gospodarczych, w których zarobki są zazwyczaj 
niskie (takich jak prace domowe czy wytwarzanie odzieży), 
nie mają dostępu do tych samych praw pracowniczych 
i społecznych zabezpieczeń jak pracownicy w innych sek-
torach. Nierówności strukturalne, dyskryminacja ze względu 
na płeć w krajach pocho dzenia oraz restrykcyjne kontrole 
imigracyjne powodują, że kobiety mają mniej możliwych 
ścieżek migracyjnych do wyboru, przez co częściej zwracają 
się do rekruterów (osób i instytucji, którym muszą zapłacić za 
ułatwienie proces zatrudnienia za granicą). Kobiety częściej 
niż mężczyźni migrują przez nielegalne kanały lub w wyniku 
treści krzywdzących umów dla tymczasowych pracowników 
o niskich kwalifikacjach, by pracować w często nieuregu-
lowanych sektorach pozbawionych reprezentacji związków 
zawodowych. Wysokie poziomy społecznoekonomicznej 
niepewności, geograficzna izolacja oraz polityczne odarcie 
z praw migrujących pracownic tymczasowych znajdują się 
w samym sercu płciowych nierówności w Azji.

Korespondencję do Nicoli Piper proszę kierować na adres: <n.piper@qmul.ac.uk>

„Rządowe prawodawstwo skupia się głównie na kontrolowaniu migracji 
i pobieraniu ekonomicznych korzyści z imigrujących pracowników, nie robi 

przy tym nic dla zabezpieczenia praw migranta jako człowieka”
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> IPSP: Rozwój 
społeczny, 
Jeff Hearn, Szkoła Ekonomiczna Hanken, Finlandia, Uniwersytet Örebro, Szwecja oraz Uniwer
sytet w Huddersfield, Wielka Brytania, członek Komitetu badawczego ISA ds. Kobiet, płci kulturowej 
i Społeczeństwa (RC32)

M iędzynarodowy Panel o Postępie Społecznym 
(IPSP, International Panel on Social Pro
gress, https://www.ipsp.org/) powstał 
na przełomie 2012 i 2013 roku jako duży, 

niezależny, pozarządowy projekt z zakresu nauk społecznych, 
w pewnym sensie zbieżny z Międzyrządowym Zespołem do 
spraw Zmian Klimatu (IPCC). Pomysł został omówiony na 
konferencji „Think Global” („Myśl Globalnie”) w maju 2013 
roku (https://penserglobal.hypotheses.org/35), a następnie 
oficjalnie rozpoczęty latem 2014 roku. Wkrótce potem odbyły 
się pierwsze spotkania komitetu sterującego i rady naukowej. 
Liderami całego przedsięwzięcia zostali Marc Fleurbaey (Uni-
wersytet w Princeton) i Olivier Bouin (RFIEA), przy wsparciu 
wielu czołowych badaczy z dziedziny nauk społecznych, takich 
jak Amartya Sen, Helga Nowotny, Ravi Kanbur i Elisa Reis. 

Ogólnym celem było: opracowanie kompleksowego ujęcia 
wymiarów postępu społecznego; uczynienie współczesnych 
nurtów nauk społecznych bardziej dostępnymi i istotnymi; 
podsunięcie aktorom społecznym i obywatelom, w tym – ale 

nie tylko – rządom, pomysłów dotyczących możliwych wizji 
przyszłości; wpływanie na debaty publiczne; oraz zwiększenie 
zainteresowania uczonych sprawiedliwością społeczną 
i długoterminowym myśleniem perspektywicznym. 

W kwietniu 2015 roku otrzymałem zaproszenie na 
pierwszy kongres autorów na dużą skalę, w którym wzięło 
udział niemal 200 czołowych naukowców społecznych 
z całego świata. Kongres odbył się w Stambule w sierpniu 
2015 roku. Zaproszono mnie do jednej z podgrup lub 
rozdziałów zbiorowych, zatytułowanych „Pluralizowanie 
rodziny, płci i seksualności”. Tymczasem w okresie między 
zaproszeniem a wydarzeniem zmieniono nazwę na „Plu-
ralizacja rodziny”, przy czym problematyka związana z płcią 
kulturową była centralną osią panelu. Cieszyłem się, że 
mogłem wystąpić w gronie znakomitych nazwisk obecnych 
w tej podgrupie. Ostatecznie znalazłem się w przedostatnim 
rozdziale „Wielorakie drogi postępu społecznego: kierunki 
naprzód”, jak również zostałem zaproszony do prac nad 
utworzeniem przekrojowej grupy do spraw płci kulturowej 

>>

garść refleksji o podziałach płciowych

Blisko 300 badaczy było zaangażowanych 
w raport International Panel on Social 
Progress. Autorstwo: Sofie Wolthers (2015).

https://www.ipsp.org/
https://penserglobal.hypotheses.org/35
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(więcej na ten temat wkrótce). Drugi duży kongres odbył się 
w Lizbonie w styczniu 2017 roku.

W publikacjach IPSP swoje teksty wydało ponad 282 
autorów i współautorów. Gdy włączyć członków różnych 
komitetów badawczych i przedstawicieli rad naukowych, 
liczba ta wzrasta do około 350 osób. Początkowo politolodzy 
stanowili około jednej czwartej wszystkich autorów; soc-
jologowie i ekonomiści po jednej piątej. Było też kilkoro 
przedstawicieli nauk humanistycznych. Większość autorów 
pochodziła z Europy i Ameryki Północnej, ale swoje małe 
reprezentacje miały regiony z niemal całego świata. Około 
60% autorów stanowili mężczyźni.

Kluczowe zasady IPSP obejmowały: oddolną, kolegialną 
pracę, niewiążące wsparcie i finansowanie ze strony około 
50 partnerów, uniwersytetów i innych instytucji, niezależnych 
od rządów i lobbystów; wysoką wartość przywiązywaną do 
wielodyscyplinarnego podejścia i informacji zwrotnych od 
zainteresowanych stron. Autorów zachęcano do pokornego 
i pełnego szacunku podejścia do rozwiązywania sporów, 
zgadzając się na brak zgody i uznając granice wiedzy spec-
jalistycznej. Celem IPSP było narzucenie trybu warunko
wego dyskusji: „jeśli to jest Twoim celem, to najlepszym 
sposobem na jego osiągnięcie jest to”. Kluczowymi elemen-
tami zidentyfikowanego postępu społecznego były: uznanie 
równej godności, respektowanie podstawowych praw, zasad 
demokracji, praworządność, pluralizm, dobrobyt, wolność, 
przeciwdziałanie wykluczeniu, solidarność, szacunek i uznanie, 
dobra kulturowe, wartości środowiskowe, sprawiedliwość 
dystrybucyjna, przejrzystość, odpowiedzialność.

Rezultatem pracy grup roboczych są trzy duże zbiorowe 
tomy: Przemyślenie na nowo społeczeństwa XXI wieku: 
Sprawozdanie Międzynarodowego Panelu ds. Postępu 
Społecznego, wraz z wieloautorskim, pojedynczym tomem 
„Manifest na rzecz postępu społecznego”: Pomysły na rzecz 
lepszego społeczeństwa, wszystkie wydane wspólnie z Cam-
bridge University Press. Autorzy IPSP są również aktywni 
w ramach innych inicjatyw: T20 (międzynarodowa sieć think 
tanków grupy G20, która spotkała się w Niemczech w 2017 
roku i w Argentynie w 2018 roku), The Conversation, czasop-
ismo o tematyce specjalnej oraz film dokumentalny: https://
www.instagram.com/a_new_society/.

Pewne wyobrażenia na temat spektrum problemów 
można znaleźć w obszernych rozdziałach w trzech tomach: 
Tomie 1. Transformacje społecznoekonomiczne: trendy 
społeczne i nowe obszary geograficzne; postęp społeczny: 
kompas; nierówności gospodarcze; wzrost gospodarczy, 
rozwój społeczny, dobrobyt; miasta; rynki, finanse, kor-
poracje; przyszłość pracy; sprawiedliwość społeczna, 
dobrobyt, organizacja gospodarcza; Tomie 2. Regulacje 
polityczne, sprawowanie rządów i przekształcenia społeczne: 
paradoksy demokracji i państwa prawa; przemoc, wojny, 
pokój, bezpieczeństwo; organizacje międzynarodowe, tech-
nologie zarządzania; kapitał zarządzający, praca i przyroda; 
media i komunikacja; Tomie 3. Transformacje w wartościach, 
normach, kulturach: zmiany kulturowe; religie; pluralizacja 

rodzin; zdrowie globalne; edukacja; przynależność; kierunki 
postępu społecznego; wkład nauk społecznych w politykę 
i zmiany instytucjonalne. Dla każdego tematu badane są: 
obecna sytuacja, trendy historyczne i perspektywiczne, 
kierunki zmian inspirowane dążeniem do sprawiedliwości 
społecznej oraz bodźców i barier dla takich zmian. Zagad-
nieniami przekrojowymi są: nauka, technologia i innowacje; 
globalizacja; ruchy społeczne; zdrowie; oraz, jak zaznaczyłem 
wcześniej, konteksty płciowe. Grupa przekrojowa do spraw. 
płci skomentowała projekty rozdziałów i opracowała listę 
kontrolną, na podstawie której autorzy rozdziałów doradzali 
autorom rozdziałów w kwestiach płci kulturowej, w tym na 
temat niezbędnych punktów:

• relacje między płciami, relacje władzy płci, a nie tylko płeć 
jako rzeczownik, zmienna lub specyficzne kategorie płci; 
• konstrukcja genderowa i zróżnicowana władza płciowa 
zarówno kobiet i kobiecości, jak i mężczyzn i męskości;
• interpretowanie płci jako oznaczającej „kobiety i mężczyzn” 
może pomniejszać różnorodność płci, dalsze płcie i pozycje 
LGBTIQ+;
• bardzo różne sposoby organizacji relacji między płciami 
w różnych społeczeństwach i pomiędzy nimi, ponieważ uogól-
nienia w systemach dotyczących płci mogą być wadliwe;
• dzieci, „dziewczyny” i „chłopcy” nie powinny być baga
telizowane 
• dbałość i konsekwencja w rozróżnianiu „równości płci” 
i „sprawiedliwości płci”; 
• procesy gender i reżimy gender w obszarach, które mogą 
być reprezentowane jako “neutralne pod względem płci” lub          
„niegendered”, np. stosunki międzynarodowe lub transport; 
• seksualność, w tym nienormatywne seksualności, niere-
produkujące heteronormatywności;
• przyszłość płci i seksualności, np. implikacje nowych tech-
nologii; 
• płeć skonstruowana przekrojowo, na wszystkich poziomach, 
od tożsamości po globalne relacje społeczne.

Ogólnie rzecz biorąc, raport IPSP miał na celu zebranie 
aktualnej wiedzy na temat możliwości strukturalnych 
zmian społecznych oraz syntezę wiedzy na temat zasad, 
możliwości i metod usprawniania instytucji społecznych. 
Przedstawiono wiele zaleceń, na przykład z samego przed
ostatniego rozdziału pokonywanie przeszkód na drodze do 
zrównoważonego postępu społecznego; rozszerzanie nieka-
pitalistycznych form działalności rynkowej i roli państwa 
lub społeczności w zaspokajaniu ludzkich potrzeb; budo
wanie dynamicznych spółdzielczych sektorów rynko wych; 
przekształcanie firm kapitalistycznych w spółdzielnie 
i przejęcia pracowników; demokratyzacja dużych kapitalis
tycznych korporacji; bezwarunkowy dochód podstawowy; 
uniwersalne usługi opieki; nazywanie i zmienianie potężnych 
i uprzywilejowanych w instytucjach i polityce; budowanie 
ponadnarodowych, międzyorganizacyjnych sojuszy na rzecz 
rozwoju polityki z ucze niem się od Globalnego Południa; 
rozszerzanie programów równości na „nieoznakowane” 
i ponadnarodowe areny polityki; demokratyzacja demokracji; 
oraz budżetowanie partycypacyjne.

Korespondencję do Jeffa Hearna proszę kierować na adres: <hearn@hanken.fi>

https://www.instagram.com/a_new_society/
https://www.instagram.com/a_new_society/
mailto:hearn%40hanken.fi?subject=
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> Ubóstwo i nierówności:
RPA jako ostrzeżenie dla Afryki
Jeremy Seekings, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA, członek komitetu badawczego ISA ds. Ubóstwa, opieki 
i polityki społecznej (RC19), oraz były Wiceprezydent komitetu badawczego ISA ds. rozwoju regionalnego 
i miejskiego (RC21)

U bóstwo i nierówności 
w Republice Południo
wej Afryki słusznie 
przykuły znaczną uwagę. 

Stopa ubóstwa bezwzględnego w RPA 
– szacowana przy użyciu standaryzow-
anych wyników dochodu pieniężnego 
– jest i przez długi czas była rekor-
dowo wysoka, jeśli weźmiemy pod 
uwagę krajowe PKB per capita. Jest 
to oczywiście spowodowane dużą 
nierównością podziału dochodów 
w RPA. Wysoka stopa ubóstwa 
oraz nierówności są zakorzenione 
w południowoafrykańskiej historii 
wywłaszczenia i dyskryminacji rasowej, 
obecnej przed apartheidem i w czasie 
jego trwania. Jednakże po 25 latach 
demokratycznie wybranych rządów 
stopa ubóstwa dochodowego uparcie 
pozostaje wysoka, a nierówności 
prawdopodobnie wzrosły. Jasne jest, 
że w tym przypadku demokracja 
niekoniecznie zmniejszyła zarówno 

ubóstwo, jak i nierówności docho-
dowe.

> Utrzymywanie się ubóstwa 
i nierówności w Południowej 
Afryce

Utrzymywanie się ubóstwa 
i nierówności odzwierciedla zróż
nicowane czynniki. W naszej książce 
z 2005 roku Class, Race and Inequality 
in South Africa (Klasa, rasa i nierówności 
w Południowej Afryce) wraz z Nicoli 
Nattrass twierdziliśmy, że nierówności 
przetrwały apartheid, ponieważ 
przestały wynikać jedynie z dyskrymi-
nacji rasowej. W czasach apartheidu 
biali Południowoafrykańczycy nie tylko 
zgromadzili nieruchomości i aktywa 
finansowe, ale również kapitał ludzki 
(poprzez dyskryminację rasową w edu-
kacji publicznej) oraz kapitał społeczny. 
(Powinniśmy również dodać kapitał 
kulturowy). Oznaczało to, że dyskrymi-
nacja rasowa może zostać zniesiona bez 

>>

Poszukiwanie pracy w Republice Południowej 
Afryki, gdzie bezwzględna liczba bezrobotnych 
podwoiła się w ciągu ostatnich 25 lat. 
Zdjęcie: Jeremy Seekings.

podważania przywilejów większości 
białych mieszkańców RPA. Demokra
tycznie wybrany rząd po 1994 roku 
usunął ostatnie jawne ślady dyskrymi-
nacji rasowej i wprowadził znaczną akcję 
afirmatywną na rzecz czarnych obywa-
teli RPA. Jednak większość białych oby-
wateli tego kraju mogła dalej cieszyć 
się przywilejami klasowymi. I odwrot-
nie, kiedy niektórzy czarni mieszkańcy 
RPA prosperowali, korzystając 
z usunięcia ograniczeń rasowych 
(a później z akcji afirmatywnej), wielu 
czarnych Południowoafrykańczyków 
wciąż cierpiało z braku jakiegokol-
wiek kapitału. Bez umiejętności, 
kapitału społecznego czy ziemi 
czterech na dziesięciu dorosłych 
Południowoafrykańczyków było bezro-
botnych.

W naszej książce z 2015 roku 
Policy, Politics and Poverty in South 
Africa (Strategia, polityka i ubóstwo 



 38

GD TOM 9 / # 2 / SIERPIEŃ 2019

SOCJOLOGIA Z (POŁUDNIOWEJ) AFRYKI

w Republice Południowej Afryki) wraz 
z Nattrass koncentrujemy się na tym, 
dlaczego po przejściu do demokracji 
nie było silniejszego wsparcia politycz-
nego dla działalności na rzecz ubogich. 
Przyznajemy, że niektóre działania 
rządu były pomocne dla ubogich. Pro-
gramy wsparcia społecznego w RPA 
redystrybuują niespotykanie dużą część 
(między 3% i 4%) PKB od zamożnych 
podatników głównie do ubogich 
domostw. Zmniej sza to ubóstwo, ale 
nie nierówności. Zarówno ubóstwo, jak 
i nierówności utrzymują się. Głównym 
powodem jest wysoki wskaźnik bezro
bocia. W ciągu 25 lat demokratycznych 
rządów wzrósł nie tylko ten wskaźnik, 
lecz także podwoiła się bezwzględna 
liczba bezrobotnych. Wzrost ekonomicz
ny przyniósł najbiedniejszym niewiele 
korzyści z wyjątkiem redystrybucji za 
pośrednictwem pomocy społecznej 
finan sowanej z podat ków. Uważamy, 
że odzwierciedla to w pewnym stopniu 
negatywny wpływ polityki rynku pracy 
na kapitałochłonne sektory.

> Zjawisko narastające w całej 
Afryce

Historia Republiki Południowej Afryki 
jest często uważana za wyjątkowy 
przypadek. Jednak utrzymywanie 
się ubóstwa i rosnące nierówności 
w RPA są przedsmakiem zjawiska 
narastającego w całej Afryce. Między 
1990 a 2015 rokiem odsetek globalnej 
populacji żyjącej w skrajnym ubóstwie 
dochodowym spadł o dwie trzecie 
z 47% do 14%. Szacunkowa liczba 
całkowita ludzi żyjących w skrajnym 
ubóstwie spadła z prawie 2 miliardów 
ludzi w 1990 roku do 836 milionów 
w 2015 roku. Natomiast w Afryce 
spadek całkowitej stopy ubóstwa był 
znacznie skromniejszy, z 57% do blisko 
40%, podczas gdy bezwzględna liczba 
ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie 
w Afryce właściwie wzrosła. Tak jak 
w RPA, gdzie ubóstwo utrzymuje się 
pomimo wzrostu ekonomicznego. Zbyt 
mało korzyści z wzrostu dociera do 
ubogich. Wzrost elastyczność ubóstwa 
w Afryce pomiędzy 1990 a 2015 rokiem 
wyniósł tylko 0,7 w porównaniu do 
2 w innych regionach, co oznacza, 
że każdy 1% wzrostu ekonomicznego 
w Afryce zredukował ubóstwo tylko 
o 0,7%, podczas gdy ten sam wzrost 
gdzie indziej zredukował ubóstwo o 2%. 

Wzrost ekonomiczny w Afryce podsycił 
nierówności bardziej, niż zredukował 
ubóstwo.

W Afryce, w odróżnieniu od RPA, 
ubodzy byli dotychczas głównie chłopi 
pracujący w rolnictwie na obszarach 
wiejskich. Rolnicy na wielu (ale nie 
wszystkich) obszarach mają niską 
wydajność i są narażeni na niszczące 
dobytek susze. Rządy często lekceważą 
populację wiejską. „Rozwój” wymuszo-
ny na farmerach rzadko kiedy przynosił 
większe korzyści. Większość Afryki 
charakteryzowała się kiedyś obfitością 
ziemi i brakiem siły roboczej. Obecnie 
jest ona coraz częściej utożsamiana 
z ograniczoną ziemią i nadwyżką sił rob-
oczej. Wzrost wydajności rolników jest 
wyraźnie potrzebny do poprawy krajo
wego bezpieczeństwa żywieniowego 
oraz zmniejszenia ubóstwa na ob-
szarach wiejskich. Jest jednak mało 
prawdopodobne, aby dysponować 
rosnącą siłą roboczą. Rezultat jest już 
widoczny: rosnące stopy bezrobocia 
wśród młodych ludzi, z których wielu 
migruje do obszarów miejskich, a którzy 
są postrzegani przez elity polityczne 
jako zagrożenie polityczne.

> Potrzeba kapitałochłonnej 
produkcji

W Republice Południowej Afryki, 
i coraz częściej w całej Afryce, 
redukcja ubóstwa wymaga rozbu-
dowy kapitałochłonnych sektorów 
nierolni czych. Prawie każdy historyczny 
przykład trwałego wzrostu ekonomicz-
nego i redukcji ubóstwa obejmował fazę 
kapitałochłonnej produkcji. W naszej 
nowej książce Inclusive Dualism: Labour
Intensive Development, Decent Work, 
and Surplus Labour in Southern Africa 
(Inkluzyjny dualizm: kapitałochłonny 
rozwój, godna praca, i nadwyżka siły 
roboczej w RPA) wraz z Nicoli Nattrass 
odnosimy się do klasycznego dzieła 
W. Arthura Lewisa – jedynego ekono-
misty pochodzenia afrykańskiego, który 
otrzymał Nagrodę Nobla z ekonomii 
– aby zbadać rolę produkcji odzieży 
w rozroście zatrudnienia i redukcji 
ubóstwa. Przemysł odzieżowy jest 
ważny sam w sobie jako potencjal-
nie główne źródło zatrudnienia dla 
ubogich. Cztery miliony miejsc pracy 
w branży odzieżowej w Bangladeszu 
mogą być niskopłatne, jednak odegrały 

główną rolę w redukcji ubóstwa, 
ponieważ kobiety z obszarów wiejskich 
przeniosły się do bardziej wydajnego 
i wyższej opłacanego zatrudnienia. 
Branża odzieżowa służy podobnie jak 
kanarek w kopalni węgla, wskazując 
zdrowie w środowisku pracy. W kopalni 
węgla zdrowie kanarka klatkowego 
było wskaźnikiem niebezpieczeństwa 
gazowego dla pracowników kopalni. 
Podobnie, jeśli kraj z nadwyżką siły 
roboczej nie posiada rozwijającego się 
przemysłu odzieżowego, coś jest nie tak 
ze środowiskiem politycznym.

Książka Inkluzyjny dualizm uwzględnia 
szczegółowe omówienie lekcji z RPA, 
gdzie zatrudnienie w produkcji 
odzieżowej spadło w tym samym czasie 
co wzrost bezrobocia. Alarmujący jest 
fakt, że elastyczność wzrostu zatrud-
nienia w produkcji w RPA jest prawdo-
podobnie negatyw na, co oznacza, że 
zwiększona wydajność przemysłowa 
zbiegła się ze spadającym zatrudnie
niem w tym sektorze. Wydajność siły 
roboczej wzrosła, ponieważ pracodaw-
cy zainwesto wali w kapitałochłonne 
i wymagającej umiejętności tech-
nologie, aczkolwiek zatrudnienie 
spadło. Jest to oczywiście przepis na 
utrzymujące się, jeśli nie rosnące, 
nierówności i ubóstwo. Przypisujemy 
to tak zwanemu „fundamentalizmowi 
godnej pracy”, tj. dążeniu do „godnej 
pracy” bez względu na konsekwencje 
dla bezrobocia. Dopóki RPA oraz 
inne kraje afrykańskie nie zapewnią 
środowiska sprzyjającego rozkwitowi 
produkcji odzieżowej, ubóstwo oraz 
nierówności pozostaną.

Dane dotyczące ubóstwa w Afryce 
pochodzą z Raportu o Milenijnych 
Celach Rozwoju ONZ (Nowy Jork: ONZ, 
2015), książki Poverty in a Rising Africa 
(Waszyngton: Bank Światowy, 2016) 
autorstwa Kathleen Beegle i in. oraz 
Eliminating Extreme Poverty in Africa: 
Trends, Policies and the Roles of In
ternational Organizations, Working 
Paper 223, (Abidżan: Afrykański Bank 
Rozwoju, 2015) autorstwa Zarobabel 
Bicaba i inni.

Korespondencję do Jeremiego Seekingsa proszę 
kierować na adres: <jeremy.seekings@uct.ac.za>
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> Kościół Zielonoświątkowy 
i inne kościoły charyzmatyczne 
w RPA

D emokratyczne wybory 
1994 roku wyznaczyły 
punkt zwrotny w historii 
Republiki Południowej 

Afryki. Oficjalnie upadł system kolonial
nego apartheidu, a zastąpiony został 
demokratycznymi rządami czarnoskórej 
większości. Tym zmianom towarzyszyło 
kilka innych – w szczególności były to 
zmiany w dawnych instytucjach, struk-
turach oraz zasadach ich funkcjono
wania. Wśród nich łatwo zauważalny 
był nagły rozrost chrześcijańskich 
ruchów religijnych, szczególnie Kościoła 
Zielonoświątkowego oraz innych 
chrześcijańskich kościołów charyz-
matycznych. O ile te kościoły nie były 
w RPA niczym nowym – pojawiły się 
tutaj już na początku XX wieku – to ich 
rozwój tak w miastach, jak i  na wsiach, 
w latach po 1994 roku, dokonał się na 
niespotykaną wcześniej skalę.

Rozwój tych kościołów nie odbył się 
jednakże bez problemów czy kontro
wersji. W ostatnim czasie bez przerwy 
niemal słyszymy nowe doniesienia 
na temat tychże organizacji. Wśród 
nich znajdziemy wieści o uprawianiu 

>>

praktyk sprzecznych z prawdziwą wiarą 
chrześcijańską – pojawiają się relacje 
o podawaniu ludziom węży czy trawy do 
zjedzenia lub benzyny czy pestycydów 
do wypicia – wszystko w celu ducho
wego uzdrowienia i walki z demonami 
(Patrz zdjęcia 1. i 2.). W momencie 
pisania tego artykułu toczą się sprawy 
sądowe przeciwko urodzonemu 
w Nigerii pastorowi Timothy’emu 
Omotoso, członkowi Kościoła Króles
twa Jezusa. Pastor oskarżony został 
o napaść seksualną, handel ludźmi 
i wymuszanie okupu. Inny duchowny
multimilioner, Ojciec Bushiri, związany 
z Kościołem Oświeconego Zgromadze-
nia, oskarżony został o liczne oszustwa 
i pranie pieniędzy. Zaś ostatnimi czasy 
w internecie niezwykle popularnym 
stało się nagranie wideo, w którym 
urodzony w Kongo pastor Alph Lukau 
twierdzi, że modlitwą, którą właśnie 
odmówił, przywrócił do życia martwego 
człowieka leżącego w trumnie. 

Do nieprzerwanego ciągu kon-
trowersji dotyczących tych kościołów 
dołączyć można również oskarżenia 
o to, że w wielu aspektach przypominają 

Mokong S. Mapadimeng, Human Sciences Research Council, RPA, członek Komitetu Badawczego ISA ds. 
Socjologii Sztuki (RC37) oraz Ruchów Społecznych (RC44).

Pastor kościoła zielonoświątkowego 
rozpylający środek owadobójczy Doom 
w twarz członkini zgromadzenia.

one prywatne firmy, a jednak korzystają 
z prawa do nieuiszczania podatków 
z powodu luk w istniejących prze
pisach. Rząd Republiki Południowej 
Afryki w obliczu tych zarzutów powołał 
komisję śledczą, aby zajęła się całą 
sprawą i zbadała, czy instytucje te 
rzeczywiście działają w sposób niele
galny. Zadanie to zostało przydzielone 
Komisji Promowania i Ochrony Praw 
Społeczności Religijnych, Językowych 
i Kulturowych. Dochodzenie miało na 
celu nie tylko zbadanie czy kościoły 
te działają w sposób legalny, ale też 
czy rzeczywiście wpływają negatyw
nie na nastroje i umysły ludzi. Niek-
tórzy uważają, że kościoły te powstały 
jedynie w celu gromadzenia zysków, 
mimo że osoby, które do tych kościołów 
uczęszczają, żyją w biedzie.

W obliczu rosnącej popularności 
i kontrowersji wokół Kościoła 
Zielonoświątkowego i innych kościołów 
charyzmatycznych uderzający jest 
brak socjologicznych opisów tego 
zjawiska. Może być to związane z tym, 
iż w RPA socjologia religii wciąż jest 
dziedziną niezbyt dobrze rozwiniętą. 
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Z tego względu najważniejsze pytania 
dotyczące tych kościołów wciąż 
pozostają bez odpowiedzi: jak wyjaśnić 
nagłą popularność tych kościołów 
wśród mieszkańców RPA? Które grupy 
społeczne są najbardziej zaangażowane 
w ich funkcjonowanie? Kim są liderzy 
tych instytucji i co sprawia, że są tak 
charyz matyczni? Jak wyjaśnić to, 
że osoby uczęszczające do tychże 
kościołów nie zwracają uwagi na nie-
bezpieczne i złe praktyki, które się 
tam odbywają? Co można powiedzieć 
o regu lacjach prawnych dotyczą
cych organizacji religijnych w RPA 
i czy te regulacje nie są przypadkiem 
lekceważone?

Żeby chociaż w zarysie przedstawić 
wstępną socjologiczną analizę, skorzys
tam z teoretycznego ujęcia religii 
i jej roli w społeczeństwie. Ta perspek-
tywa skupia się na tym, w jaki sposób 
religia jest rozumiana — a więc czym 
jest sama w sobie, jaką rolę odgrywa 
w społeczeństwie i jaki ma na nie 
wpływ. W kwestii samej definicji 
pojawiają się już rozbieżności, które 
James A. Backford łączy z faktem, że 
religia jest konstruktem społecznym 
zbudowanym w ramach określonego 
społecznopolitycznego i, co równie 
ważne, historycznego kontekstu, który 
wpływa na jego różnorodność oraz 
na liczne i ciągle zmienne znaczenia, 
którymi się posługuje. Ta perspektywa 
jest pomocna w rozumieniu ogrom-
nego rozwoju, jakiego doświadczył 
Kościół Zielonoświątkowy i inne 
kościoły charyz matyczne w RPA po 
roku 1994. Rok 1994 był politycz-
nym wydarzeniem, które zdawało się 

obiecywać „lepsze życie dla wszyst-
kich” — marzenie, które nigdy się nie 
ziściło, nawet pomimo wprowadzanych 
na szeroką skalę środków pomocy dla 
najuboższych. Powolny wzrost ekonom-
iczny RPA, obecnie sytuujący się na poz-
iomie 2,2%, nie był w stanie wpłynąć 
w jakikolwiek istotny sposób na bez-
robocie (obecnie bezrobocie wg oficjal-
nych danych wynosi ponad 27%). Bieda 
i nierówności społeczne pogłębiają 
się – współczynnik Giniego w przy-
padku RPA należy do najwyższych na 
świecie – 0,63. Problemy te zaostrzają 
się przez moralną degradację i szalejącą 
korupcję, która uwidacznia się naj
bardziej w rozkradaniu publicznych 
środków przez elity współpracujące 
z politykami. W czasie, w którym 
pisałem ten artykuł, działały dwie różne 
komisje śledcze, badające w jakim 
stopniu państwo zostało owładnięte 
przez korporacyjne interesy, korupcję 
i matactwa.

Ten kontekst wyjaśnia rozwój 
i popularność kościołów charyzmatycz
nych wśród mieszkańców RPA. 
Instytucje te obiecują swoim wiernym 
różne błogosławieństwa w formie 
cudow nego wyzwolenia ich z cierpie-
nia, biedy, chorób, bezrobocia. Czasami 
obiecują również bezpośrednio 
materialne bogactwo. By otrzymać te 
błogosławieństwa należy składać datki 
i ofiary na rzecz kościoła, które koniec 
końców robią z pastorów bogaczy. 
Beckford rozumiał doskonale, że religia 
jest różnorodnym i skomplikowanym 
zjawiskiem społecznym, które samo 
w sobie zależne jest od celów, które 
chce osiągnąć. Charakterystyczne 

charyzmatyczne elementy Kościoła 
Zielonoświątkowego, do których 
należy np. cudowne uzdrawianie, 
są wykorzystywane przez pastorów 
szukających zysku, a którzy w tym 
celu udają wielkich proroków. O ile dla 
Steve’a Bruce’a, wpływ religii wzmacni-
any jest przez wiarę, że wykonywanie 
woli bożej na ziemi pozwoli osiągnąć 
spokój i szczęście w przyszłym życiu, 
obecna fala popularności Kościoła 
Zielonoświątkowego opiera się na 
nadziei na materialne korzyści i nagrody 
również w życiu doczesnym.  

Byłoby trudno zakończyć te 
rozważania bez odniesienia do 
historycz nych konsekwencji kolo 
nializmu, który związany był z misjami 
chrześcijańskimi i zachodnim sys-
temem edukacji. Celem misji było 
nawrócenie mieszkańców Afryki na 
chrześcijaństwo i nakłonienie ich 
do wyzbycia się dawnych wierzeń, 
w których centralną rolę odgrywali 
Badimo i Amadliozi (przodkowie). 
Byli oni uznawani za duchowe 
media, mające możliwość dotarcia 
do Modimo/Unkulunkulu (Boga). 
Konsekwencją tych działań było odr-
zucenie przez mieszkańców Afryki 
Badimo i Amadliozi jako demonicz
nych istot, co świadczyło o sukcesie 
projektu kolonizacyjnego – sukcesie, 
który wzmocniony został przez system 
edukacji oparty na kolonialnych kon-
cepcjach i kategoriach. Zgodne jest to 
z poglądem Bruce’a, który twierdził, że 
religia może albo promować jedność 
i spajać ludzi wiarą w jednego boga 
czy daną kosmologię, albo zmieniać 
i zakłócać istniejący przed nią 
porządek.

Korespondencję do Mokonga S. Mapadimenga proszę 
kierować na adres: <mmapadimeng@gmail.com>.

Pastor kościoła zielonoświątkowego karmiący 
żywym wężem członka zgromadzenia.
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> Obcy najeźdźcy:

Asanda Benya, Uniwersytet Kapsztadzki, RPA

M inęło piętnaście lat 
od kiedy kobiety po 
raz pierwszy zasiliły 
zastępy podziemnej 

siły roboczej w kopalniach RPA. Obecnie 
w górnictwie pracuje tam prawie 
pięćdziesiąt tysięcy kobiet, z których 
ok. 10,9% jest zatrudnionych na stałe. 
Choć kobiety stanowią niemal 11% 
wszystkich górników w RPA i przyjęto 
już prawo ułatwiające ich dalsze 
i szybsze włączanie w ten sektor rynku 
pracy, przemysł górniczy wciąż pojmuje 
i pośrednio przedstawia sam siebie jako 
męski sektor, prezentując wyłącznie 
obrazy mężczyzn i męskich ciał jako 
tych odpowiednich do wykonywania 
pracy górnika głębinowego. Zarówno 
w dyskursie zawodowym, jak i w kul-
turze górniczej, ta przydatność męskich 
ciał do eksploatacji podziemnej złóż jest 
naturalizowana i uznawana za niemal 
odwieczną.  

Zjawisko naturalizowania męskich 
ciał jako jedynych adekwatnych 
i typowych dla górnictwa przekłada 
się na niezamierzone wykluczanie 
kobiet z tego sektora, niezależnie od 
wysiłków ustawodawczych na rzecz 
zwiększenia inkluzywności w przemyśle 
górniczym. Jak pisałam już wcześniej, 
kobiety w kopalniach RPA są „włączane 
i wykluczone jednocześnie”. W praktyce 
są one postrzegane, żeby użyć słów 
Nirmal Puwar, jako „obcy najeźdźcy”, 
wytwarzający „stan dezorientacji i lęku 
o wymiarze ontologicznym”. Oskarżane 
o negatywny wpływ na produktywność 
i bezpieczeństwo pod ziemią, górniczki 
są także stygmatyzowane – zarówno 
w kopalniach, jak i poza nimi – jako 
nieprzystosowywane do społecznych 
norm kobiecości i za ich rzekomą 
niemoralność.  

Choć więc w teorii kobiety mogą 
wykonywać prace podziemne, 

>>

Praca w kopalni. 
Zdjęcie: Asanda Benya. 

górniczki eksploatacji podziemnej

w rzeczywistości zabrania się im podej
mowania części z nich. W szybach, 
w których pracowałam wraz z badany-
mi, kobiety nie mogły obsługiwać 
urządzeń wiertniczych i tylko garstce 
z nich pozwalano zostać operatorkami 
urządzeń wyciągowych. Nawet one, 
mimo odpowiednich uprawnień, niemal 
nigdy nie kierowały wyciągarkami pod 
ziemią. Zasłaniając się protekcjonal-
nym dyskursem, kopalnie strategicz
nie odmawiają rekrutacji i szkolenia 
kobiet oraz przydzielania im niektórych 
stanowisk. To rzekome chronienie 
górniczek przed „ciężkimi pracami 
głębinowymi”, stawia je w gorszej 
pozycji finansowej, ponieważ nie mogą 
często ubiegać się o te same dodatki do 
pensji, co mężczyźni. 

Odniosę się teraz do jednego z wielu 
incydentów pod ziemią, które dobrze 
ilustrują, jak za pomocą protekcjo
nalnego dyskursu i kultury pracy 
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w kopalniach, codziennie pogłębia się 
tam wykluczenie kobiet – także w toku 
ich rekrutacji, która wbrew retoryce 
inklyzwności przemysłu górniczego. 
tylko cementuje i umacnia gorszą 
pozycję pracownic pod ziemią.

W początkowej fazie moich badań, 
kiedy wciąż szkoliłam się na operatorkę 
urządzeń wyciągowych, kobietom 
nie wolno było uczestniczyć w kursie 
obsługi maszyn wiertniczych. Powodem 
ich wykluczenia miały być ich ciała, 
które zarówno prowadzący szkolenia, 
jak i kierownictwo kopalni, uznawali za 
„zbyt kruche” i nieodpowiednie do tego 
typu zadań. Instruktorzy twierdzili, że 
praca z wiertłem może mieć negatywny 
wpływ na naszą płodność. Ja jednak 
uparłam się i gdy wreszcie dopuszczono 
mnie do kursu na wiertaczkę, zostałam 
poinstruowana, żeby obserwować szko-
lenie mężczyzn i pod żadnym pozorem 
nie dotykać samych maszyn, ponieważ 
wiercenie i praca w „gorących szybach” 
to robota dla mężczyzn a kobiety są 
do niej anatomicznie nieprzystosow-
ane. Nie było mowy o tym, że źródłem 
problemu mogła być raczej konstrukcja 
samych maszyn i słaba wentylacja 
szybów. 

Po paru sesjach w centrum szko-
leniowym i kilku dniach obserwacji 
pod ziemią, wszyscy nowi rekruci 
z grupy dostali szansę samodzielnego 
wypróbowania maszyn, o których 
nas uczono. Byliśmy zachęcani, żeby 
możliwie najwierniej naśladować 
naszych instruktorów i bardziej 
doświadczonych pracowników – 
żeby odpowiednio oddychać przy 
obsłudze urządzeń, siadać na nich 
okrakiem, ściskając je udami, zgrać 
z nimi ruchy własnego ciała. Kiedy 
jednak nadeszła moja kolej, dostałam 
znów inne instrukcje. Instruktor, który 

z początku sprzeciwiał się, żebym 
w ogóle obsługiwała wiertło, teraz 
zabronił mi usiąść na nim okrakiem, 
co było warunkiem koniecznym do 
obsługi maszyny. Kazano mi złączyć 
nogi i „usiąść jak dama, z nogami 
złączonymi z boku”. A przecież wielok-
rotnie widziałam, jak ten sam instruk-
tor wpycha moich kolegów na maszyny, 
każąc im rozkładać szeroko nogi, siadać 
okrakiem na wiertle i „poczuć je” 
między udami, „ściskać je, dopychać”. 
Mnie jednak kazał złożyć nogi i trzymać 
je z boku, ponieważ „inaczej nie będę 
mogła mieć dzieci – zabiję swoje 
komórki jajowe”. Inni pracownicy 
komentowali, że kobieta siedząca 
okra kiem na urządzeniach górniczych 
wygląda „nieprzyzwoicie”.

Zgodnie z moimi przypuszczeniami, 
gdy tylko posłuchałam się instruk-
tora i dosiadłam wiertła „po damsku”, 
maszyna niemal mnie zrzuciła. „Kiedy 
wyłączam maszynę, żeby powiedzieć 
reszcie, że wiercenie w tej pozycji jest 
niemożliwe, usłyszałam – zanim jeszcze 
odwróciłam do nich głowę – jak in
struktor mówi reszcie grupy: »widzicie? 
Mówiłem wam, że kobiety nie potrafią 
wiercić, jestem górnikiem od wieeeeelu 
lat, znam się na rzeczy. Kobiety nie 
mogą obsługiwać tej maszyny, to po 
prostu niemożliwe – jest za ciężka«. 
Kątem oka zobaczyłam, że wszyscy pra
cownicy kiwają twierdząco głowami” 
(Notatki, Rustenburg, kwiecień 
2012). Dla tych mężczyzn, fakt, że nie 
byłam w stanie kontrolować maszyny, 
stanowił potwierdzenie „nieprzysto-
sowania” kobiecych ciał do wiercenia 
– a nie konsekwencję „wyjątkowego” 
zakazu obsługi przeze mnie urządzenia 
okrakiem. 

Te pruderyjne i przyjęte 
z góry uprze dzenia dotyczące kobiecych 

ciał,przedostają się z centrów szkolen-
iowych do codziennej pracy pod ziemią. 
Jak dowodziłam we wcześniejszych 
tekstach, nieustannie dochodzi do 
sytuacji, w których kobietom zabrania 
się wykonywania ich zadań pod ziemią, 
redukuje się je do roli asystentek 
(od sprzątania i przynoszenia wody 
reszcie pracowników), czy w ogóle 
usuwa się je z miejsc pracy i separuje 
od ich zespołów, szczególnie gdy te 
pracują akurat w „gorących szybach”. 
Nazywam tę zjawisko nieformalną 
realokacją pracy i twierdzę, że pro wadzi 
ono do wykluczenia kobiet z grupy 
pracowników, do alienacji ich pracy 
oraz opłakanych konsekwencji finan-
sowych – zarówno krótkookresowych 
(gdy kobiety nie mogą konkurować 
o bonusy), jak i długofalowych (gdy nie 
kwalifikują się do podwyżek i awansów).  

Sytuacje tego rodzaju nie są 
odosobnione, lecz inherentne dla 
całego systemu, który umacnia 
marginalizowaną pozycję kobiet 
w górnictwie, pomimo wysiłków usta-
wodawczych na rzecz ich włączania 
do przemysłu górnictwa głębokiego. 
Przypadki, które tu opisałam, ilustrują 
więc przede wszystkim istotne i rzeczy-
wiste – choć z zewnątrz niezauważalne 
– różnice w traktowaniu górniczek 
i górników podczas szkoleń i pracy, 
a także obrazują, jak obowiązujące 
wyobrażenia na temat kobiecych ciał 
(jako słabych i kruchych) przekładają 
się na uznanie kobiet za pracownice 
„gorszej jakości” i ich wykluczanie 
z sektora górnictwa podziemnego. Z tej 
perspektywy staje się jasne, że zmiany 
ustawodawcze w tym zakresie są same 
w sobie niewystarczające – konieczne 
jest także podważenie i zmienienie 
głęboko zakorzenionych, patriarchal-
nych norm w całej kulturze zawodowej 
górników. 

Korespondencję do Asandy Benyi proszę kierować 
na adres: <asanda.benya@uct.ac.za>
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> Pozaekonomiczne
Thabang Sefalafala, Uniwersytet w Witwatersrand, RPA

D yskusje na temat 
doświadczeń związanych 
z bezrobociem prowa
dzone przez naukowców, 

analityków, decydentów politycznych 
i opinię publiczną często koncentrują 
się na gospodarczych skutkach bezro
bocia, zaniedbując tym samym ważne 
czynniki pozaekonomiczne. Zazwyczaj 
podkreślany jest związek bezrobocia 
z ubóstwa i deficytami materialnymi. 
Niezdolność mężczyzn do zaspokajania 
potrzeb material nych swoich gospo
darstw domowych jest postrzegana 
jako podstawowe źródło kryzysu 
męskości, upokorzenia i wstydu.

Debaty na temat bezrobocia, 
zwłaszcza w kręgach politycznych, ale 
także poza nimi, często koncentrują się 
w dużej mierze na ekonomicznych skut-
kach bezrobocia, uprzywilejowując tym 
samym koncepcje i rozumienie bezro
bocia jako przede wszystkim problemu 
braku środków do życia. 

W latach 20132014 przeprowadziłem 
badanie etnograficzne wśród czarnos-
kórych bezrobotnych dawnych pra-
cowników kopalń, zwolnionych z pracy 
przy złożach złota w prowincji Wolne 
Państwo w Republice Południowej 
Afryki. Wyniki tegoż badania 
potwierdzają powyższe spostrzeżenia, 
lecz także dyskutują z nimi. Nie 
lekceważą gospodarczych skutków 
bezrobocia, ale pokazują również, że 
bezrobotni zmagają się nie tylko z eko-
nomicznymi problemami

XIX i XXwieczny kapitalizm silnie 
naznaczał pracę zarobkową jako 
kotwicę osobowości i męskości. Wielu 
afrykańskich mężczyzn z obszarów 
wiejskich znalazło zatrudnienie 
i zostało tym samym włączonych do 
systemu pracy etatowej. Proleta-
ryzacja prowadziła do powstawania 
wspólnych, zbiorowych tożsamości 
proletariackich, w których praca 
zarobkowa oznaczała godne życie, 
zwłaszcza dla mężczyzny, żywiciela 

rodziny. Moment, w którym praca 
zarobkowa nabrała autorytatywnego 
znaczenia w stosunku do reprezen-
tacji przyzwoitego i godnego życia, 
zbiegł się w czasie z początkiem 
południowoafrykańskiego i globalnego 
kryzysu pracy zarobkowej. Liczba bez-
robotnych wzrastała, a co za tym idzie 
wzrastała także liczba osób bezskutecz
nie poszukujących pracy. Ponadto 
miejsca pracy w okresie neoliberal-
nego kapitalizmu często nie mają cech 
związanych z tradycyjnymi miejscami 
pracy. Często brakuje w nich reprezen-
tacji związkowej, bezpieczeństwa 
i świadczeń socjalnych. Pomimo 
głębokiego kryzysu pracy zarob-
kowej, sugerującego wyczerpanie jej 
zdolności do wypełniania przypisanych 
jej tradycyjnych obowiązków, pozosta-
je ona w centrum koncepcji godności 
we współczesnym świecie.

W rezultacie wielu ludzi żyje każdego 
dnia w głębokim, długotrwałym braku 
stabilności gospodarczej i poczuciu 
braku bezpieczeństwa. W RPA system 
ubezpieczeń społecznych, uznany 
przez niektórych za najbardziej wszech
stronny na kontynencie afrykańskim, 
nie obej muje bezrobotnych. W związku 
z tym młodzi bezrobotni i inni przed-
stawiciele siły roboczej nie mają per-
spektyw na stabilny i przewidywalny 
dochód, który zaspokoi ich podsta-
wowe potrzeby.

Moje badania pokazują, że 
doświadczenia byłych pracowników 
kopalń związane z brakiem 
bezpieczeństwa ekonomicznego 
były często kształtowane przez wizję 
męskości związanej z pracą w ko-
palniach oraz związaną z tym funkcją 
żywiciela rodziny. Na przykład jeden 
z moich rozmówców, Raseboko, były 
górnik, stwierdził, że bezrobocie 
pogarsza status człowieka, ponieważ 
nie może on dłużej utrzymywać 
swojej rodziny. Powiedział: „Bezrobo-
cie odebrało mi status mężczyzny. 

>>

efekty bezrobocia

Mężczyzna dostaje swój status, gdy 
zaczyna utrzymywać rodzinę. Jeśli nie 
mogę utrzymać rodziny, to jaki mam 
status?”

Bezrobotni mężczyźni tracą pewność 
siebie, czują się bezwartościowi, 
a nawet mogą zastanawiać się nad 
samobójstwem z powodu nagłych 
zmian i niedostosowań związanych 
z bezrobociem: „Nie możesz utrzymać 
swojej rodziny jako mężczyzna. Presja 
ze strony mojej rodziny była zbyt 
duża, nawet myślałem o popełnieniu 
samobójstwa. Czułem, że jestem 
nikim, nikim ważnym dla mojej własnej 
rodziny. Bezużyteczny. Nie wiem, po co 
jeszcze żyję”. Doświadczają zazdrości, 
widząc, że inni mężczyźni utrzymują 
swoje rodziny, a oni sami nie są w stanie 
utrzymać udziału w społecznych 
klubach pogrzebowych i ratowniczych.

Na pierwszy rzut oka dane zdają się 
potwierdzać tezę, że szkodliwe skutki 
bezrobocia odnoszą się głównie do 
trudności gospodarczych i ubóstwa. 
Trudności ekonomiczne i ubóstwo nie 
są jednak wyłączną cechą bezrobot-
nych; „pracujący biedni” są zatrudnieni, 
ale znajdują się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.

Byli górnicy wykorzystywali prowoka-
cyjne obrazy czarnych rannych ciał 
z brakującymi częściami, aby opisać, 
co dla nich oznaczało bycie bezrobot-
nym. Oznaczało to pewien rodzaj „de
klasyfikacji”, czyli procesu wrzucania do 
innego lub niższego niż wcześniej stanu 
istnienia. Obrazy chorych i pokaleczo-
nych czarnych ciał posłużyły jako meta-
fory opisujące rozłączone i złamane 
porządki społeczne i moralne. Prze-
kazuje to, że takie istnienie było dla 
nich anomicznym stanem istnienia 
w świecie.

Praca zarobkowa nie jawi się już 
jako działalność zewnętrzna, w którą 
angażują się instrumentalnie, jedynie 
po to, by rozwijać zrównoważone źródła 
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utrzymania; staje się ona ucieleśnionym 
przedmiotem pożądania. 

Ucieleśnienie pracy zarobkowej 
nadaje jej głębszy, bardziej egzystenc-
jalny autorytet moralny. W tym sensie, 
doświadczenie jej braku wykracza poza 
skutki ekonomiczne, społeczne i psy-
chologiczne i jawi się jako nieuchwytny 
stan anomii, odczuwany jako poczucie 
straty.

Utrata pracy oznaczała nie tylko 
utratę dochodów, ale i poniżenie. 
Oznaczała utratę pozycji i istnienia 
w świecie w sposób współmierny do 
dominującej pracy zarobkowej i kapital-
istycznych relacji, norm i wartości.

Tak więc upokorzenie i piętno bez-
robotnych nie wynika tylko z tego, że 
ich źródła utrzymania zostały narażone 
na szwank. Dzieje się tak dlatego, że w 
dyskursie skoncentrowanym na pracy, 
bezrobocie jest kryzysem, ponieważ 
jest niedostosowaniem się do pewnego 

rodzaju hegemonicznego podzielanego 
i zbiorowego porządku. Ograniczenie 
rozumienia bezrobocia do podsta-
wowego problemu braku środków do 
życia doprowadziłoby do wniosku, 
że samo administrowanie pewnego 
rodzaju przelewem pieniężnym, takim 
jak dochód podstawowy lub zasiłek 
dla bezrobotnych, rozwiązałoby ten 
problem. Jednakże byli pracownicy 
kopalni odrzucali transfery pieniężne 
jako odpowiedź na bezrobocie. Odrzu-
cenie przez nich takiego wsparcia nie 
wynikało z tego, że nie widzieli w nim 
żadnej wartości, ale dlatego, że nie 
zastąpiłyby ono tego, co zostało utra-
cone.

Jeśli idea pracy zarobkowej nie 
okaże się uniwersalną ideą, przyszłość 
zależeć będzie od opracowania strate-
gii odsunięcia jej z centrum życia 
społecznego i ponownego wyobrażenia 
sobie nowego wspólnego, zbiorowego 
systemu. Myślenie o alternatywnych 

pomysłach po zakończeniu pracy 
musiałoby skonfrontować się z faktem, 
że potężnie ucieleśnione pragnienie 
było systematycznie produkowane.

Byli pracownicy kopalń nie myśleli 
o alternatywach, tylko o pracy. 
Wskazuje to na wyzwanie związane 
z myśleniem o alternatywach. Moralne 
zaangażowanie na rzecz pracy zarob-
kowej zasłania bezrobotnym, de-
cydentom politycznym i analitykom 
ealternatywę w postaci kontraktów 
terminowych.

Aby postpracowe alternatywy były 
możliwe, byli pracownicy kopalń, decy
denci polityczni i całe społeczeństwa, 
musiałyby wyobrazić sobie świat, 
w którym praca zarobkowa nie jest 
już centralnym elementem koncepcji 
godności.

Korespondencję do Thabanga Sefalafali proszę 
kierować na adres: <Thabang.sefalafala@gmail.com>

„Utrata pracy oznaczała nie tylko utratę dochodów, ale i moralne 
poniżenie. Oznacza utratę pozycji i istnienia w świecie w sposób 

współmierny do dominującej pracy zarobkowej i kapitalistycznych 
relacji, norm i wartości”

mailto:Thabang.sefalafala%40gmail.com?subject=
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>>

> Jak nakarmić 
świat:  
Marc C.A. Wegerif, Uniwersytet w Pretorii, RPA

P o przeprowadzce do Dar 
es Salaam w Tanzanii 
byłem zafascynowany 
dukami (małymi sklepami) 

sprzedającymi żywność i artykuły 
gospodarstwa domowego na prawie 
każdej ulicy. Byłem równie zafascy
nowany targami – żywymi przestrze-
niami społecznymi, pełnymi drobnych 
kupców, którzy znali się nawzajem 
i większość swoich klientów. To 
zainteresowanie znalazło wyraz 
w moich badaniach nad tym jak 
udaje się wyżywić blisko 5 milionów 
mieszkańców Dar es Salaam. Można 
z nich wyciągnąć wartościowe wnioski 

>>

Bazar świeżych produktów LLala w Dar es 
Salaam. Zdjęcie: Marc C.A. Wegerif.

wnioski z Tanzanii

dla naszej rosnącej i urbanizującej się 
populacji światowej.

> Podążając za jajami

We wczesnym etapie badania 
prześledziłem drogę, jaką pokonują 
jajka sprzedawane w dowolnej ilości 
na używanych ponownie tackach 
w duce. Aby sprawdzić, skąd pochodzą, 
pojechałem za miasto z Samuelem, 
który je dostarczał. Po 22 kilometrach 
dotarliśmy do podmiejskiego domu 
Samuela, usiedliśmy pod drzewem 
i zjedliśmy lunch z jego rodziną. Samuel 
hoduje 100 kurczaków i kupuje jaja za 
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gotówkę od innych lokalnych hodow-
ców. Wieczorem skupuje od 600 do 900 
jaj, które następnego dnia rano zawozi 
do miasta. W tym czasie trzy takie 
wycieczki tygodniowo zapewniały mu 
dochód 2,5 raza większy od minimal-
nego wynagrodzenia pełnoetatowego 
robotnika rolnego. Analiza ilościowa 
wykazała, że około miliona jaj tygodnio-
wo było transportowanych do miasta 
na samych rowerach na trasie poko-
nywanej przez Samuela. Ten przyjazny 
dla środowiska sposób dystrybucji 
świeżych jaj jest kluczowym sposobem 
dostarczania żywności i zapewnia 
tysiącom ludzi możliwość utrzymania 
się na rozsądnym poziomie.

Dalsze badania wykazały, że przemysł 
jajeczny stanowi integralną część 
szerszego systemu żywnościowego. 
Samuel kupuje paszę dla kur z fabryki 
będącej na tyle blisko, że worki może 
przewieźć do domu na taczce. Fabryka 
pasz pozyskuje swój najważniejszy 
surowiec, otręby kukurydziane, 
z lokalnych młynów, których w Dar es 
Salaam jest ponad dwa tysiące. Kurze 
odchody są wykorzystywane jako 
nawóz w ogrodnictwie, a warzywa są 
sprzedawane na targach i sąsiadom.

Moje badania prześledziły drogę 
innych ważnych typów żywności 
do miasta: kukurydzy, ryżu, mleka, 
wołowiny i zielonych warzyw. Podczas 
gdy rodzaj pokarmu był różny, a źródło 
zróżnicowane geograficznie (od samego 
miasta do odległych zakątków kraju), 

sposoby organizacji produkcji i dystry-
bucji jedzenia wiele łączyło. Duża część 
zielonych warzyw i mleka pochodziła, 
podobnie jak jajka, z miejskich i pod-
miejskich terenów, będąc uzupełniana 
o produkty zwożone z miejsc odległych 
o setki kilometrów. Ryż i kukurydza 
są uprawiane przez miliony rolników 
w głębi lądu, którzy na paru hektarach 
produkują pożywienie do konsump-
cji domowej, rozsadzania i sprzedaży 
handlowcom. Handlowcy pracujący 
z lokalnymi przedstawicielami, którzy 
często sami są rolnikami, docierają do 
odległych wiosek, kupują często małe 
ilości produktów, a następnie gromadzą 
je do transportu, głównie do Dar es 
Salaam, czasami poprzez lokalne targi. 
Handlowcy organizują transport, przet-
warzanie i dystrybucję do punktów 
sprzedaży detalicznej, takich jak duki 
i targi. Ciężarówki są wynajmowane 
zgodnie z zapotrzebowaniem od wielu 
przedsiębiorców transportowych. Duża 
część mielenia kukurydzy i łuskania ryżu 
odbywa się poprzez wymianę worka 
lub kilograma za użyczenie frezarek 
przez lokalnych przedsiębiorców.

> „Symbiotyczny system 
żywnościowy”

Ten system żywnościowy, dostar
czający większość potrzebnego 
w mieście jedzenia obejmuje rzesze 
aktorów społecznych działających na 
małą skalę, od rolników po drobne 
przedsiębiorstwa, którzy zapewniają 
olbrzymie ilości pożywienia z małym 

wpływem państwa (pomijając podatki) 
i zerowym korporacji. Nazywam 
go „symbiotycznym systemem 
żywnościowym”, ponieważ inna 
możliwe określenia, np. „niefor-
malny”, nie oddają jego charak-
teru. Symbiotyczność nie oznaczy, 
że wszystkie relacje są równe, ale są 
wzajemnie korzystne i nie oparte na 
wyzyku – w przeciwnym wypadku 
nie byłyby podtrzymywane. Aktorzy 
działają w ramach społecznie osadzo
nych relacji ekonomicznych, które 
zawierają w sobie napięcie między 
konkurencją i współpracą; dążenie do 
autonomii na równi z solidarnością. 
W niektórych przypadkach, takich jak 
miejskie targi, istnieją sformalizowane 
struktury z wybieranymi komitetami 
i ustalonymi zasadami, które określają 
warunki zarządzania wspólnymi zaso-
bami. Częściej jednak współpraca 
odbywa się organicznie, bez wyraźnie 
określonych zasad, struktur lub umów. 
Współzależni aktorzy o względnie 
równym statusie i wspólnym repertu-
arze praktyk kulturowych handlują ze 
sobą i współpracują, opierając się na 
ustalonych normach i relacjach towa-
rzyskich. Wzajemność jest częścią 
tych norm, ale nie ogranicza się do 
wąskich i bezpośrednich wymian 
materialnych. Współpraca, taka jak 
dzielenie się transportem i infor-
macjami oraz wzajemne doglądanie 
swoich stoisk i dzieci, pokonuje 
ograniczenia zasobów i tworzy cenne 
sieci społeczne. Nie opiera się to na 

Samuel dostarcza jajka do duki (małego skle
pu) w Dar es Salaam. 
Zdjęcie: Marc C.A. Wegerif.

>>
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celowej solidarności (choć solidarność 
rozwija się poprzez praktykę) lub al-
truizmie, ale raczej na tym, co działa 
w określonym kontekście. Ten kon-
tekst w Tanzanii obejmuje ochronę 
rolnictwa przed międzynarodową 
konkurencją poprzez taryfy i inne 
ograniczenia oraz liczne interwencje 
państwa, które ograniczyły akumulację 
kapitału w rękach nielicz nych.

Ważną formą wzajemnej pomocy 
jest sposób, w jaki nowi uczestnicy 
czyli rolnicy, handlowcy lub sprzedaw-
cy detaliczni włączani są w system. 
Niezmiennie, ludzie zakładają własne 
przedsiębiorstwa z pomocą innych 
– rodziny, przyjaciół i znajomych – 
działających w tej samej branży, którzy 
pokazują im możliwości i sposoby 
pracy i przedstawiają im kluczowych 
aktorów. Z wąskiej perspektywy eko-
nomicznej pomagają tworzyć własnych 
konkurentów, ale też tworzą przyszłych 
współpracowników. Samuel rozpoczął 
handel jajami, po tym jak inny kupiec 
pokazał mu trasy i sklepy, które 
mógł zaopatrywać. Przedsiębiorcy 
handlujący ryżem i kukurydzą zaczynają 
od podróżowania z aktywnym 
przedsiębiorcą do obszarów produk-
cyjnych i są przedstawiani handlarzom 

i rolnikom. Właściciele sklepów zwykle 
zaczynają jako asystenci sklepowi, co 
stanowi rodzaj stażu pozwalającego 
im się uczyć i oszczędzać pieniądze 
na rozpoczęcie własnej działalności. 
Takie mechanizmy rozszerzają system 
poprzez replikację, utrzymują go 
w równowadze i wprowadzają nowych 
uczestników do ustalonych norm.

Żywność produkowana w Tanzanii 
i dystrybuowana przez symbiotycz
ny system żywnościowy jest tańsza 
w dukach i na targach niż w supermar-
ketach. Ponadto te punkty sprzedaży 
sprawiają, że jedzenie jest bardziej 
dostępne, ponieważ są blisko ludzi, 
sprzedają pożywienie w ilościach 
zależnych od potrzeb (lub możliwości) 
konsumenta, są otwarte do późna 
i oferują nieoprocentowany kredyt 
stałym klientom. Rolnicy uzyskują 
również lepsze ceny, sprzedając za 
pośrednictwem symbiotycznego 
systemu żywnościowego niż gdyby 
zaopatrywali supermarkety lub inne 
sieciowe sklepy.

> Wpływ na system żywnościowy

Trzy międzynarodowe grupy super-
marketów upadły lub wycofały się 
z Tanzanii od 2014 roku. Wiele plano

wanych wielkoskalowych inwestycji 
rolniczych, w tym duże transakcje 
gruntowe, również upadło lub zostało 
ograniczonych, w tym Southern Agri
cultural Growth Corridor (Południowy 
Pasaż Rozwoju Rolnictwa), wspierany 
przez korporacje takie jak Monsanto, 
Yara i Unilever, a także przez organy 
wielostronne (np. G8, Bank Światowy, 
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnict-
wa), przy jego uruchamianiu podczas 
Światowego Forum Ekonomicznego 
w 2010 roku.

Pomimo tych porażek, na półkach 
w Dar es Salaam wciąż jest jedzenie. 
Produkcja kukurydzy i ryżu w Tanzanii, 
wciąż prowadzona przez drobnych rol-
ników, znacznie wzrosła w ciągu ostat-
nich piętnastu lat, dotrzymując tempa 
miastu, które podwoiło się, rosnąc o 2,5 
miliona osób od 2002 roku. Samuel 
zwiększył liczbę dostaw z trzech do 
pięciu w tygodniu, zaopatruje swoją 
stałą dukę i parę nowych.

Korespondencję do Marka C.A. Wegerifa proszę 
kierować na adres: <marc.wegerif@up.ac.za>
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>>

> Zimbabwe, 
    państwo drapieżne:

Jabusile Madyazvimbishi Shumba, Uniwersytet Afrykański, Zimbabwe

>>

partie, wojsko i biznes

W debatach aka-
demickich historia 
Zimbabwe jest 
poddawana różnym 

dyskusjom w takim samym stopniu, 
jak spolaryzowana. Charakter samego 
państwa jest wątpliwy i kwestionowany: 
czy Zimbabwe jest przykładem państwa 
kruchego, silnego ale niechętnego 
do współpracy, czy też drapieżnego? 
15 listopada 2017 roku, kiedy to wojsko 
doprowadziło do detronizacji wielo-
letniego władcy Roberta Mugabe, 
niektórzy obserwatorzy określili 
interwencję wojskową jako klasyczny 
„zamach stanu”. Jednak dla innych, 
być może sfrustro wanych od dłuższego 
czasu i zainteresowanych abdykacją 
prezydenta Mugabe za wszelką cenę, 
cel usprawiedliwiał środki. Ci ostatni 
wolą twórczo postrzegać wydarzenia te 
jako „transformację wspomaganą przez 
wojsko”. 

Dość powszechnie uważa się, że Zim-
babwe nie spełniło oczekiwań pełnych 
nadziei mas oraz zwolenników projektu 
walki o wyzwolenie. Sama walka ta 
zakończyła się klęską białej uprzy
wilejowanej mniejszości kolonialnej, 
co było historycznym zwycięstwem. 
Jednak ruch na rzecz wyzwolenia okazał 
się rozczarowaniem, nie tylko dla wielu 
sympatyków, ale także dla większości 
obywateli. Zimbabwe w latach 80. 
tuż po odzyskaniu niepodległości 
było bardzo obiecującym państwem, 
natomiast to samo Zimbabwe w XXI 
wieku kojarzy się z okrutnymi obrazami 
przemocy, upadkiem gospodarki, 
ubóstwem i cierpieniem. Kilka pytań, 
samo prosi się o odpowiedzi. Dlaczego 
tak się stało? W jaki sposób do tego 
doszło? Czy elity rządzące wiedziały, że 
ich decyzje doprowadzą do załamania 
rozwoju Zimbabwe? 

> Drapieżne państwo

W Zimbabwe’s Predatory State: Party, 
Military and Business, argumentuję, że 
najlepszym określeniem opisującym 
Zimbabwe jako państwo, jest 
„drapieżność”. Jednak pojęcie państwa 
drapieżnego pozostaje pojęciem 
nieuchwytnym. Różnię się od innych 
zwolenników tego terminu, którzy 
przywłaszczyli je sobie i spowodowali, 
że kojarzy się je z przeciwieństwem  
państwa rozwijającego się, specjalnym 
warian tem kryminalizacji lub formą 
neo patrimonializmu. W rzeczywistości, 
większość podejść nurtów ekonomii 
politycznej opisujących postkolonialną 
Afrykę, miała tendencję do podkreślania 
braku władzy centralnej. Jak na ironię, 
termin „drapieżny” z natury oznacza 
siłę czyli zdolność drapieżników 
do żerowania na swoich celach, co 
wymaga siły do podporządkowania 
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ofiar. W przypadku państwa taka siła 
prawdopodobnie opiera się raczej na 
obecności niż na braku władzy central-
nej, przez którą państwo jest w stanie 
sprawować kontrolę.

W oparciu o moje badania empirycz
ne sugeruję, że państwo drapieżne 
jest klasą rządzącą, antyrozwojową 
akumulacją i projektem reproduk-
cyjnym charakteryzującym się: (1) 
dominacją partyjną i wojskową 
w państwie; (2) relacjami państwo
biznes ukształtowanymi przez 
dominację i zdobycie; oraz (3) relacje 
państwospołeczeństwo ukształtowane 
przez przemoc i patronat. Jednak 
rozróżnienie między „autorytar-
nym państwem rozwijającym się” 
a państwem drapieżnym zasługuje na 
wyjaśnienie. Jak dokonać rozróżnienia 
między nimi pod względem struktury 
państwa i relacji ze społeczeństwem, 
aby zrozumieć strukturalne różnice 
w wyjaśnianiu rozbieżnych trajektorii 
rozwoju?

> Państwa drapieżne 
a autorytarne państwa 
rozwijające się

Twierdzę, że zarówno wczesny etap 
autorytarnego państwa rozwijającego 
się, jak i państwa drapieżnego, 
charakteryzuje się znaczącymi tenden
cjami autorytarnymi i silną rolą sieci 
osobistych. Na przykład, w okresie 
wysokiego wzrostu industrializacji 
Korei Południowej, Park Chunghee 
cieszył się bliskimi osobistymi więzami 
z dwoma wiodącymi firmami w kraju, 
Hyundaiem i Daewoo. W związku z tym 
trudno byłoby oddzielić rolę zdefinio-
wanego przez państwo publicz nego celu 
wzrostu od roli prywatnych motywów 
zysku i kapitalizmu kolesios twa. Jednak 
państwo zawsze było na czele, nigdy 

nie straciło zdolności dyscyplinarnych. 
Na przykład, gdy przedsiębiorstwa nie 
osiągnęły wyznaczo nych celów, zostały 
ukarane przez wycofanie zachęt. 
Przymus państwa był realny i wszech
obecny.

Oba typy państw różnią się również 
znacznie pod względem stosunków 
państwa z biznesem i charakteru 
stosunków z wojskiem. XXwieczne 
autorytarne państwo rozwijające się 
połączyło wykorzystanie zdolności 
dyscyplinarnych z zachętami do 
wspierania produktywnych sojuszy 
z biznesem, podczas gdy drapieżne 
stosunki państwa z biznesem są raczej 
pasożytnicze niż zorientowane na 
produkcję. Dlatego też oba modele 
państwa osiągają odwrotne wyniki 
rozwojowe.

Rozbieżny jest również charakter 
relacji z wojskiem, gdyż wykorzys tanie 
wojska w państwie rozwijającym się 
XX wieku było zorientowane raczej 
na projekt narodowy niż na osobistą 
akumulację. Na przykład w azjatyckim 
klasycznym modelu państwa 
rozwijającego się wojsko odgrywało 
skuteczną rolę w kontrolo waniu 
i represjonowaniu siły roboczej w celu 
utrzymania kosztów produkcji na niskim 
poziomie, by osiągnąć konkurencyjność 
przemysłu. W warunkach drapieżnego 
państwa stosowanie przemocy mili-
tarnej odzwierciedla osobiste interesy 
elity władzy.

Jeśli chodzi o sposoby akumulacji, 
sektor wytwórczy jest wyraźnie 
nieo becny. Wskazuje to na bardziej 
czynszowy charakter państwa drapież
nego. Oznacza to, że opiera się ono 
raczej na wydobyciu zasobów niż na 
produkcji. Z  przejściem do państwa 
drapieżnego wiąże się zmieniająca 

się struktura gospodarki Zimbabwe. 
Sektora produkcyjny ttraci w nim na 
znaczeniu, kosztem dominacji sektora 
wydobycia zasobów naturalnych. 
Brak sektora wytwórczego niesie za 
sobą konsekwencje, które tłumaczą 
niedobór strategii produkcyjnych, co 
jest cechą wspólną dla różnych sek-
torów.  Głównym celem polityki staje 
się kie rowanie nadwyżek do członków 
elity rządzącej. Wreszcie, państwo 
potrzebuje współpracy z kapitałem 
zagranicznym (w tym przypadku 
chińskim i południowoafrykańskim) 
w celu generowania wymiany walu-
towej i wpływów podatkowych, 
aby wesprzeć podstawowe funkcje 
rządowe. W związku z tym przyjazny 
kapitał zagraniczny może uczestniczyć 
w podziale rent w zamian za zasoby.

Kluczowym wnioskiem z badania 
jest nie tylko to, że elita władzy miała 
klasowe interesy, które hamowały 
transformację gospodarczą i rozwój, 
ale także to, że jej nienasycone sposoby 
akumulacji i politycznej repro dukcji 
przekształciły i utrzymały model 
drapieżnego państwa w Zimbabwe. 
Konsekwencje tego będą dalekosiężne. 
Przez lata zdolności rozwojowe kraju 
były hamo wane przez drapieżną 
elitę, która opierała się na przemocy 
i protekcjonalności w celu zacho wania 
władzy i gromadzenia bogactwa. 
Transformacja będzie się wiązała z ko-
sztami politycznymi, ponieważ będzie 
musiała podważyć głęboko zakorze
nione sieci patronackie. W następstwie 
jawnej interwencji wojskowej z lis-
topada 2017 roku, związek partyjno
wojskowy i biznesowy został ponownie 
zawarty i prawdopodobnie przetrwa 
w najbliższych latach.

Korespondencję do Jabusile’a Madyazvimbishi 
Shumbiego proszę kierować na adres: 
<jabusile_shumba@biari.brown.edu>
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> Jozi: prekaryjne 
złote miasto 
Alexia Webster, fotografka i Edward Webster, Uniwersytet Witwatersrand, RPA, członek i były 
przewodniczący komitetu badawczego ds. Ruchów robotniczych ISA (RC44)

J ako centrum gospodarcze 
Afryki od ponad 125 lat, 
Johannesburg, czule zwany 
Jozi, jest największym 

miastem na świecie, które nie powstało 
nad brzegiem rzeki lub w pobliżu 
dużego portu. Zamiast tego zostało 
zbudowane na złocie. Od samego 
początku wydobycie złota zmieniało 
świat wokół niego poprzez ciągłe in-

>>

Opuszczony szyb kopalni złota na obrzeżach 
Johannesburga, który jest ponownie 
wykorzystywany przez nieformalnych 
górników. Zdjęcie autorstwa Alexii Webster.

Kwitnące osiedle nieformalnych górników i ich 
dzieci pozostaje nieoznakowane i ukryte przed 
opinią publiczną. Zdesperowani, nieudoku
mentowani migranci transgraniczni przywieźli 
ze sobą rodziny i zbudowali niepewną 
egzystencję w ukrytych przestrzeniach nieda
leko centrum miasta. Zdjęcie autorstwa Alexii 
Webster.

nowacje, stymulowane przez fale 
migrantów z całego regionu, a nawet 
z całego świata. Jest to sugestywnie 
uchwycone w kolekcji esejów Sarahy 
Nuttall i Achille Mbembe na temat 
Johannesburga. Przedstawiają oni 
miasto jako miejsce przeplatania się 
i improwizacji, miasto, które rozwija 
swoją własną markę kosmopolitycznej 
kultury. 

Ale Johannesburg ma również 
inną stronę, destrukcyjną stronę nie 
tylko ludzkiego życia, ale także samej 
natury. Johannesburg jest, według 
Josepha Schumpetera, przypadkiem 
„twórczej destrukcji”. Nieuregulowane 
wydobycie w opuszczonych szybach 
kopalnianych na obrzeżach miasta 
mogłoby, jak sądzą niektórzy, zniszczyć 
miasto złota. 
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> Początki górnictwa

Kluczowe znaczenie dla zrozumie-
nia wydobycia złota w Jozi ma jego 
niezwykle wrażliwa struktura eko-
nomiczna. Wyzwaniem, przed jakim 
stanęli pierwsi poszukiwacze, nie było 
znalezienie złota, ale znalezienie go 
w opłacalnych ilościach. Zyski były 
zależne od niskich kosztów produkcji 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
dlatego, że średnia zawartość złota 
w złożu jest niska i znajduje się ono 
głęboko pod ziemią. Po drugie, ustalo-

na na szczeblu międzynarodowym cena 
złota uniemożliwia przedsiębiorstwom 
wydobywczym przeniesienie wzrostu 
kosztów pracy na konsumentów. 
W konsekwencji, w ramach tej wąsko 
opisanej struktury kosztów, obsza-
rem minimalizacji kosztów były wyna-
grodzenia. Historycznym zadaniem 
właścicieli kopalni było wówczas 
stworzenie i powstrzymanie ogromnej 
podaży taniej afrykańskiej siły roboczej.

Wywłaszczenie ziemi i obowiązkowe 
opodatkowanie zmusiły mężczyzn do 

>>

pracy zarobkowej. Byli oni zakwatero
wani w zatłoczonych hostelach nieko
edukacyjnych. Nie wolno im było 
zabierać ze sobą rodzin. Zadaniem 
rodziny było odtworzenie siły roboczej 
i opieka nad nimi w domu, gdy byli 
chorzy, ranni lub starzy. W ten sposób 
rozległa ludność chłopska regionu, 
zwłaszcza kobiety, dotowała właścicieli 
kopalni, umożliwiając im pokrycie 
jedynie kosztów utrzymania jednej 
osoby.

Głęboko pod ziemią, z minimalną przestrzenią nad głową i niepewnymi 
systemami podpór, czarnoskórzy górnicy przygotowują się do wybu
chu. Przez lata doświadczenie zawodowe odbijało się na ich zdrowiu. 
Większość umierała przedwcześnie cierpiąc z powodu chorób układu 
oddechowego. Zdjęcie: Fotograf Nieznany, z archiwum Luli Callinicos. 

Dwóch młodych, białych górników rekrutuje się obok doświadczonego 
czarnoskórego  górnika w 1907 roku. Czarni górnicy zarabiali mniej więcej 
jedną dziesiątą tego, co dostawali biali górnicy. Zdjęcie: Fotograf Niez
nany, z archiwum Luli Callinicos, Gold and Workers, strona 75.

Homeward bound. Po rocznej umowie pracownicy kopalni wracają do 
domu obładowani prezentami dla swoich rodzin. Zdjęcie: Neave Africana 
Collection, Muzeum Africa Archives.

Pracownicy kopalń spoczywający na betonowych pryczach w komplek
sie. W jednym dormitorium może mieszkać do 40 mężczyzn na możliwie 
najmniejszej przestrzeni, z dostępem do minimalnej ilości światła i niemal 
bez ogrzewania. Zdjęcie: UWCRobben Island Museum, Mayibuye 
Archives.
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Aby utrzymać produkcję, kopalnie 
zagłębiały się coraz głębiej w trzewia 
Ziemi. Wysoki wskaźnik wypadków 
w kopalniach złota jest związany 
z wyjątkowymi głębokościami, na 
których odbywa się wydobycie. Średnia 
głębokość wynosi ponad 1600 metrów, 
a rekord głębokosci to ponad 4000 
metrów. Główną przyczyną wypadków 
są wybuchy i zwały skał. W 1983 roku, 
kiedy rozpoczęliśmy nasze badania, 
371 górników zginęło w wyniku obwału 
skał. W latach 19001985 pod ziemią 
zmarło 66 000 górników, a ponad 
milion zostało poważnie rannych. Wielu 
mężczyzn zostało trwale okale czonych 
przez spadające skały, spędzając 
resztę życia na wózkach inwalidzkich 
lub w szpitalach wybudowanych dla 
dotkniętych paraliżem. 

Złoto to „marnujący się majątek”. 
Z biegiem czasu zasoby złota pod 
Johannesburgiem, które można 
sprzedać na wolnym rynku, wyczerpały 
się. Liczba ludności miasta rosła 
wykładniczo, a jego drugi obieg gospo
darczy rozrósł się. Johannnesburg stał 
się największym centrum finansowym 
kraju. Kopalnie wstrzymały formalną 
produkcję, a miejsca wydobycia zostały 
opuszczone.

Dziś jednak, jak pokazała Janet 
Munakamwe w swojej pracy doktor-
skiej, niedaleko od centrum miasta, 
przebywają migranci transgraniczni, 
próbując zarobić na nielegalnym źródle 
utrzymania na marginesie sektora 
górniczego. Znani są oni jako zama 
zamas. Codziennie rano schodzą na 
dół z prymitywnym sprzętem, używając 
lin i latarek w telefonach komórko
wych. Drążą skały prostymi młotkami, 
łopatami, szpadlami i dłutami, aby 
rozbić skały i zebrać rudę.

Powrót do domu. Migrant, który w 1933 roku 
w Mdudumie wraca obciążony prezentami 
dla swojej rodziny. Zdjęcie: SA Review Picto
rial, 193536. 

 Kobiety w nowo otwartej, opuszczonej kopalni mielące rudę z dziećmi na plecach. Zdjęcie 
autorstwa Alexii Webster. 

Górnik trzyma młotek, którego używa do 
rozbijania skał pod ziemią. Zdjęcie autorstwa 
Alexii Webster.

>>
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To ryzykowny biznes, pisze Angela 
Kariuki: „Istnieje bardzo realna moż
liwość, że zabraknie żywności, gdy 
będziemy pod ziemią, zwłaszcza gdy 
pracujemy przez kilka tygodni (czasami 
nawet miesięcy) w danym czasie. Mówią 
o braku powietrza, gdzie urządzenia 
wentylacyjne nie działają. Mówią też, 
że niektórzy się udusili, zwłaszcza gdy 
rozpalają ogień, aby utrzymać ciepło 
w bardzo niskich temperaturach pod 
ziemią lub zmiękczyć twarde obszary 
skalne. Mówią też o infek cjach klatki 
piersiowej, uporczywym kaszlu i urazach 
fizycznych powstałych podczas częstych 
upadków skalnych, powodzi lub innych 
wypadków, lub z powodu braku butów 
ochron nych podtrzymujących kostki”.

W obliczu obojętności istniejącego 
ruchu związkowego, górnicy ci 
zaczynają samoorganizować się poprzez 
sieci społeczne oparte na mediach 
społecznościowych. Bardzo niewielu 
należy do związków zawodowych, ale 
pojawiają się nowe formy reprezentacji 
i uczestnictwa, takie jak biura porad-
nictwa pracy, towarzystwa pogrzebowe 
i stowarzyszenia praw migrantów.

„Zama zama” z dużym pojemnikiem wlewającym wodę z wyrobiska do 
wiadra. Zdjęcie autorstwa Alexii Webster.

Górniczka szczotkująca fragmenty rudy. Zdjęcie autorstwa Alexii 
Webster. 

Produktem końcowym godzin pracy jest mały 
samorodek złota. Zdjęcie autorstwa Alexii 
Webster.

Łączenie mielenia rudy z plecionką 
i karmieniem dzieci. Zdjęcie autorstwa Alexii 
Webster. 

>>
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Jednak nieuregulowane wydoby-
cie doprowadziło do dramatycznej 
sytuacji. Burmistrz Johannesburga, 
Herman Mashaba, ogłosił, że miasto 
stoi w obliczu „nadchodzącej katastro-
fy” (Sunday Times, 25 listopada 
2018 r.). Nielegalni górnicy, jak sam 
zadeklarował, doprowadzili miasto na 
skraj bezprecedensowej katastrofy, 
ponieważ wyrobiska zama zamas 
pojawiał się w promieniu kilku metrów 
od wysoce łatwopalnego gazu i linii pali
wowych pod Johannesburgiem. Jeśli 
jedna z tych linii zostałaby uszko dzona, 
oświadczył, że wszystko w promie niu 
300 metrów byłoby „spalone”. Urzędnik 
Rady Miasta powiedział w Sunday 
Times, że kluczowe części miasta są 
zagrożone zapadnięciem się z powodu 
140kilometrowego labiryntu nowych 

i istniejących tuneli, pod miastami, 
w których nielegalni górnicy kopią lub 
wysadzają skały.

Tak więc miasto, które zostało 
zbudowane na grzbietach górników 
w kopalniach złota, zapada się pod 
wpływem zdesperowanych kobiet 
i mężczyzn walczących o utrzymanie 
jako „nielegalni górnicy” w opuszczo-
nych kopalniach złota w Jozi. Podczas 
gdy niektórzy mogą głosić peany 
o sukcesach „wolnego rynku” i ducha 
przedsiębiorczości tych odważnych 
górników, to nieuregulowany rynek nie 
może, jak zauważył wiele dziesięcioleci 
temu Karl Polanyi, „istnieć przez 
dowolny czas bez unicestwienia ludz
kiej i naturalnej substancji społecznej”.

Społeczności górnicze, które zostały 
dotknięte problemami związanymi 
z dewastacją środowiska naturalnego 
utworzyły sieci, aby chronić te prekaryj
ne społeczności. To, czy inicjatywy te 
mogłyby być zalążkiem przewidywanego 
przez Polanyiego kontrrewolucjonizmu, 
wydaje się mało prawdopodobne, ale 
jest zgodne z tym, co Michael Burawoy 
i Karl von Holdt nazywają w rozmowach 
z Bourdieu „momentem z Johannes-
burga”. Moment johannesburski, jak 
piszą, jest momentem postapartheidu, 
momentem politycznego zerwania. Jest 
to również moment ostrej kontestacji, 
fragmentacji społecznej i „głębokiego 
niezrównoważenia społeczeństwa”.

Korespondencję prosimy kierować na adresy:
Alexia Webster <alexiawebster@gmail.com>
Edward Webster <edward.webster@wits.ac.za>

Nieformalne kopalnie, w odróżnieniu od formalnego systemu górniczego 
z przeszłości, angażują zarówno kobiety, jak i mężczyzn oraz ich rodziny. 
Zdjęcie autorstwa Alexii Webster.



SEKCJA OTWARTA

> Prawicowy 
    populizm

Jörg Flecker, Uniwersytet Wiedeński, Austria, Komitet Badawczy ds. Socjologii Pracy (RC30) ISA, 
Carina Altreiter, István Grajczjar i Saskja Schindler, Uniwersytet Wiedeński, Austria

E uropejska skrajna prawica skorzystała zarówno 
na społecznoekonomicznych następstwach 
kryzysu z 2008 roku, jak i spadku zaufania do 
instytucji publicznych. Od początku obec-

nego stule cia wiele partii tego nurtu włączało do swojego 
programu kwestie społeczne. Dzięki konsekwentnemu 
wskazywaniu migracji jako kluczowego problemu, partie 
te mogły skutecz nie wykorzystać przybycie dużych grup 
uchodźców w 2015 roku do wzbudzenia w swoich krajach 
niechęci czy wręcz wrogości do obcych. W rezultacie ich as 
w rękawie – „szowinizm dobrobytu” – opiera się zarówno 
na proetatystycznej retoryce i bardziej niż kiedykolwiek 
agresywnej ksenofobii. W tym procesie skrajna prawica 
wiarygodnie upomina się o solidarność, nie ustępując już 
w tej kwestii lewicy. Taką postawę reprezentuje na przykład 
węgierski premier Viktor Orbán, który przedstawia zamy-
kanie węgierskich granic na przyjmowanie uchodźców jako 
gest europejskiej solidarności.

Projekt badawczy „Solidarność w czasach kryzysu” (Soli
darity in times of crisis, SOCRIS)1 przyjmuje za punkt wyjścia 
od rozważań właśnie spór symboliczny o ideę solidarności. 

Jako spór symboliczny rozumiemy kontrowersje, przez 
które różni aktorzy społeczni próbują narzucić własną 
wizję świata społecznego pozostałym. Spór ten odnosi się 
zarówno do rozumienia takich dychotomii jak sprawiedliwy
niesprawiedliwy, dobryzły, wartościowybezwartościowy, 
jak i do „granic symbolicznych”, które dzielą ludzi na grupy 
oraz wywołują poczucie wspólnoty i przynależności. Projekt 
skupia się na perspektywach Austrii i Węgier, dwóch krajów 
w różnym stopniu dotkniętych przez kryzys ekonomicznych, 
a jednocześnie wykazujących podobieństwa w politycz
nej dynamice. Dzięki triangulacji i zastosowaniu zarówno 
ilościowych, jak i jakościowych metod, SOCRIS pozwala na 
głębsze zrozumienie skomplikowanych relacji między zmianą 
społeczną a światopoglądem politycznym.

By zanalizować koncepcję solidarności i związane 
z nią spory symboliczne, bierzemy pod uwagę wymiar 
granic w wyobrażonej wspólnocie solidarności, podstawy 
solidarności oraz solidarnościowe działania, na przykład 
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Ankieta SOCRIS 
została przeprowadzona w lipcu i sierpniu 2017 roku w Austrii 
i na Węgrzech na reprezentatywnej próbie obywateli i obywa-

>>

z perspektywy solidarności

Demonstracja przeciwko nowemu prawu 
pracy w Budapeszcie, Węgry, w styczniu 2019 
roku. Autorstwo: Attila Kisbenedek/AFP/Getty 
Images.
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telek w wieku produkcyjnym. Dzięki analizie wyników możliwe 
było pogłębione zrozumienie, wobec kogo mieszkańcy tych 
państw czują solidarność, w jakich okolicznościach czują się 
odpowiedzialni za udzielenie pomocy innym i czy popierają 
udzielanie państwowego wsparcia pozostałym grupom 
społecznym.

Jedno z istotnych pytań badawczych dotyczyło 
zróżnicowania koncepcji solidarności, które dają się rozpoznać 
w państwach głęboko podzielonych, na przykład w kwestii 
wspierania uchodźców, stosunku do świadczeń socjalnych 
uzależnionych od dochodów bądź państwowego wsparcia 
dla mniejszości romskiej. Aby móc skategoryzować ludzi ze 
względu na ich poglądy wobec solidarności, na podstawie 
odpowiedzi respondentów przeprowadzono analizę skupień, 
dzięki czemu wyróżniono siedem typów postaw w każdym 
kraju. Co zaskakujące, niektóre z tych grup objawiały 
podobne koncepcje solidarności w obu krajach. Przykładowo 
grupa „niesolidarnych i biernych” odznacza się niskim popar
ciem dla etatyzmu, rozumieniem solidarności zawężonym do 
rodziny i sąsiedztwa i brakiem aktywności w organizacjach 
społeczeństwa obywatelskiego. Na drugim końcu bieguna 
solidarności w obu krajach uwidacznia się grupa „solidarnych 
i aktywnych”, czyli osób przejawiających wysokie poparcie 
dla etatyzmu i wysoką aktywność obywatelską. Jednocześnie 
zakres solidarności w tej grupie jest inny w obu tych 
państwach – o ile Austriacy wykazują troskę o całą ludzkość, 
o tyle w przypadku Węgrów ogranicza się ona tylko do przed-
stawicieli ich kraju.

Jednocześnie znacząca większość populacji mieści się gdzieś 
pomiędzy tymi biegunami. W tej części możemy wyróżnić 
kilka innych grup wykazujących zróżnicowane kombinacje 
podstaw i zakresu solidarności, a także zróżnicowany poziom 
aktywność. Niektóre z wyróżnionych schematów uobecniają 
się tylko w jednym z badanych krajów, niemniej najbardziej 
rzuca się w oczy różnica dotycząca wielkości wyróżnionych 
grup. Jeśli pominiemy wszystkie wskaźniki zróżnicowania 

grup, pozostawiając jedynie rozróżnienie ze względu na 
zamkniętość i otwartość – na przykład pytając, czy respond-
enci popierają etniczny separatyzm, czy też przejawiają 
uniwersalistyczną solidarność – okaże się, że 62% Austriaków 
w jakiejś formie przejawia włączającą solidarność, podczas 
gdy to samo można powiedzieć jedynie o 39% respondentów 
z Węgier. Z drugiej strony, około 40% Węgrów przejawia 
solidarność jednoznacznie zawężoną do narodowości czy 
etniczności przy jedynie 27% respondentów z Austrii.

Ze względu na dużą siłę partii ksenofobicznych czy 
wspierających „szowinizm dobrobytu” w obu krajach byliśmy 
ciekawi na ile wzorce solidarności odpowiadają preferencjom 
partyjnym. Jak można było przewidzieć, zarówno w Austrii, 
jak i na Węgrzech osoby najsilniej wspierające radykalne 
i populistycznoprawicowe partie należą jednocześnie do seg-
mentów niesolidarnych i nacjonalistycznych. Z drugiej strony 
jednak znacząca część respondentów o solidarnościowych 
przekonaniach (20% na Węgrzech, 15% w Austrii) popiera 
te same partie. Oznacza to, że część elektoratu zdobywają 
one nie dzięki, ale pomimo ich ksenofobicznych przekonań. 
Z tego względu powinniśmy wstrzymać się od wniosku, 
jakoby skrajna prawica reprezentowała postawy już istniejące 
w populacji – części osób ten element sceny politycznej może 
odpowiadać z innych względów. 

Wyniki projectu SOCRIS wskazują, że wiele przekonań 
wybrzmiewających w dzisiejszej debacie publicznej 
o prawicowym populizmie nie znajduje potwierdzenia 
w rzeczywistości – na przykład przekonanie, że to zubożali 
robotnicy odpowiadają za sukcesy wyborcze skrajnej prawicy. 
Choć obniżenie społecznego statusu, deprywacja ekono
miczna czy poczucie politycznej bezsilności pozostają istot
nymi czynnikami wsparcia dla tej opcji politycznej, to jednak 
zaskakująco duża część jej elektoratu, zarówno z Austrii, jak 
i Węgier, jest zamożna, czuje się doceniana i należy do grona 
beneficjentów zmian społecznoekonomicznych.

Perspektywa solidarności pozwala nam lepiej zrozumieć 
mechanizmy powstawania podziałów społecznych i budo
wania poparcia dla skrajnej prawicy. Istnieje pewien związek 
między sposobami konceptualizowania solidarności oraz 
preferencjami politycznymi. Jednocześnie, mimo istotności 
„szowinizmu dobrobytu”, nie możemy sprowadzić sukcesu 
ugrupowań go postulujących jedynie do „wykluczającej 
solidarności”. Po pierwsze, wbrew swojej retoryce partie te 
nie popierają wcale rozbudowanego państwa socjalnego, 
którego beneficjentami mieliby być rodacy. Ponadto wzorce 
solidarności są często dość skomplikowane, a wynikające z niej 
niejasności i sprzeczności pozostawiają pewną przestrzeń na 
polityczną mobilizację z różnych stron.

1. Projekt jest finansowany z Austrian Science Fund FWF (Nr. I 2698G27) oraz 
the Hungarian Scientific Research Fund OTKA (Nr. ANN 120360).

Korespondencję do Jörga Fleckera proszę kierować na adres: <joerg.flecker@univie.ac.at>
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Demonstracja przeciwko rasizmowi w Wiedniu, Austria w marcu 2019 
roku. Zdjęcie: Jörg Flecker.


