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O.Z.Z. Inicjatywa Pracownicza

A.Heller, rozwa¿aj¹c kwestiê wi¹¿¹cych maksym moralnych, trafnie
zwraca uwagê na k³opoty wynikaj¹ce z uznania (a to w³anie jest demokracja!) racji wiêkszoci. Gwa³ciæ to musi jednak mniejszoæ mimo, ¿e ta podporz¹dkowuje siê owej zasadzie. Wydaje siê, ¿e inaczej byæ nie mo¿e - demokracja uczestnicz¹ca (bezporednia) mo¿liwa jest przy rozbiciu spo³eczeñstwa na gminy i komuny. Ale i tu zasada prymatu wiêkszoci musi byæ honorowana. Na wszystkich szczeblach (demokracja porednia, delegowana) zasada ta coraz ostrzej bierze górê. Có¿ tedy zrobiæ? Godziæ siê na nastêpstwa
dla societas tylko w sprawach o globalnym zasiêgu, a w innych zachowaæ
zasadê bezwzglêdnej suwerennoci? I to równie¿ wydaje siê moralnym maksymalizmem. Komuny, które znam, ³ama³y sobie na tym orzechu zêby. Chcia³bym mieæ jednak takie zmartwienia.
Stefan Morawski, wrzesieñ 1981
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Pamiêtaj, ¿e nie ma jednej, obowi¹zuj¹cej w ka¿dym miejscu i
czasie, uniwersalnej demokracji uczestnicz¹cej. Nikt nas nie wyrêczy w dokonywaniu samodzielnych wyborów i póniejszych modyfikacjach. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e wród zwolenników demokracji
uczestnicz¹cej wystêpuje podzia³ na tych, którzy szukaj¹ alternatywy dla instytucji pañstwowych oraz tych, którzy widz¹ w niej wy³¹cznie ulepszanie demokracji przedstawicielskiej. Poni¿ej przedstawiamy kilka modeli spo³ecznej partycypacji w pracach samorz¹du
lokalnego i w projektowaniu architektury. Przyk³ady zastosowañ i
g³ówne zasady funkcjonowania. Mamy nadziejê, ¿e nasz przewodnik oka¿e siê przydatny wszystkim pragn¹cym propagowaæ i praktykowaæ idee demokracji uczestnicz¹cej.

DEFINICJA
Demokracja uczestnicz¹ca (ang. participatory democracy) jest procesem kolektywnego podejmowania decyzji, z wykorzystaniem kombinacji elementów demokracji bezporedniej i przedstawicielskiej. Znajduje zastosowanie w samorz¹dach lokalnych, projektowaniu architektury masowej i w
samorz¹dach pracowniczych.

Partycypacja to wiêcej ni¿ konsultacje spo³eczne
Konsultacje ze spo³eczeñstwem ograniczaj¹ siê zwykle do kontaktów
w³adz z kilkoma liderami spo³ecznoci lub organizacji. Mo¿liwoæ uczestniczenia w grupie konsultantów jest odgórnie limitowana. Spo³eczni partnerzy
w³adz s¹ zazwyczaj sprawdzeni i przetestowani, s¹ to ci obywatele, którzy
maj¹ siln¹ pozycjê, s¹ powszechnie znani lub ciesz¹ siê rekomendacjami
ró¿nych instytucji. Innymi s³owy uczestnictwo w konsultowaniu decyzji ograniczone jest zawsze do pewnej elity. Podobnie jest z czerpaniem korzyci
maj¹tkowych z prowadzonej w ten sposób polityki. W³adze samorz¹dowe i
pañstwowe posiadaj¹ niezwykle skromny zestaw kana³ów komunikacji z obywatelami. S¹ to bezporednie kontakty z wybranymi osobami, uroczystoci i
cia³a doradcze. Komunikowanie odbywa siê zazwyczaj w jedn¹ stronê. Obywatele prosz¹, protestuj¹ i czekaj¹ na urzêdow¹ odpowied, b¹d na nowe
wybory.
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Równie¿ granty i dotacje nie stanowi¹ gwarancji udzia³u spo³ecznoci w
tworzeniu lokalnej polityki. Wiêkszoæ grantów przyznawana jest organizacjom o ustalonej przesz³oci, lub te¿ tym, które ustanowi³y dobre stosunki z
urzêdnikami, radnymi czy pos³ami. Powstaje w ten sposób bariera dla wprowadzania innowacji, reform oraz zaspokajania potrzeb i priorytetów nowych
spo³ecznoci. Podobnie jest z wyk³adaniem gotowego planu rz¹dowego lub
samorz¹dowego do publicznego wgl¹du i oczekiwanie na uwagi obywateli.
Nie sprawdza siê to jako mechanizm oddolnej kontroli spo³ecznej. Tak ekskluzywny sposób uprawiania polityki demoralizuje obywateli. Tylko najsilniejsze lub najbardziej ha³aliwe organizacje i grupy interesów maj¹ szansê na
skuteczn¹ interwencjê w proces decyzyjny.
Spo³eczna partycypacja to wiêcej ni¿ konsultacje ze spo³eczeñstwem,
których wynik nie jest obligatoryjny dla w³adz. Partycypacja oznacza spo³eczny udzia³ w tworzeniu planów i projektów oraz ich póniejszym zatwierdzaniu. Partycypacja zaczyna siê od indywidualnej aktywnoci obywateli, przez
inicjatywy ma³ych spo³ecznoci i organizacji, a koñczy siê na wysi³kach ca³ego samorz¹du i podlegaj¹cych mu przedsiêbiorstw. Jest uczestnictwem w
uk³adaniu programów dla dzielnic, miast, regionów i poszczególnych polityk
sektorowych: edukacji, zdrowia, urbanistyki, ochrony rodowiska, itd. Forum
dla dyskusji i ujawniania wspólnych stanowisk staj¹ siê (na równych prawach!)
stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe, spó³dzielnie mieszkaniowe, kluby i partie polityczne. Kolejny szczebel procesu decyzyjnego stanowi¹ otwarte zgromadzenia dzielnicowe, gminne i ogólnomiejskie (wzglêdnie regionalne) kongresy programowe. To nie liczba uczestników, lecz brak ograniczeñ instytucjonalnych i finansowych, sprawia, ¿e dany proces decyzyjny nazywamy partycypacj¹. Jej charakter i zakres okrelaæ powinni sami mieszkañcy.

Polityka bez polityków
Mieszkañcy ró¿nych miejscowoci sami ustalali i zmieniali regu³y obliczania g³osów przy okrelaniu potrzeb w danym sektorze polityki samorz¹dowej. Inne s¹ metody ustalania wskaników potrzeb w polityce mieszkaniowej, kulturze, edukacji, utrzymaniu dróg. W przypadku mieszkañ, dróg czy
polityki socjalnej sprawa jest doæ prosta. Nale¿y najpierw ustaliæ d³ugoæ
niebrukowanych lub dziurawych odcinków dróg, listê budynków do remontu,
liczbê osób ¿yj¹cych poni¿ej pewnego progu finansowego. W innych przypadkach zakres potrzeb okrelaj¹ odbiorcy okrelonych us³ug samorz¹dowych i (lub) osoby zatrudnione przy wiadczeniu tych us³ug. Innym rozwi¹za-
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niem jest zbieranie podpisów pod listami potrzeb oraz braków, lub wype³nianie ankiet. Za wskanik potrzeb mo¿na te¿ uznaæ frekwencjê podczas zgromadzenia mieszkañców. Zmiany w metodologii odzwierciedlaj¹ nowe potrzeby ludnoci.
Proces decyzyjny nie ogranicza siê do ogólnego podzia³u rodków bud¿etowych pomiêdzy poszczególne dzielnice. Mieszkañcy maj¹ prawo ustaliæ
kolejnoæ/stopieñ wa¿noci poszczególnych ulic, czy obiektów, które znalaz³y
siê w planie bud¿etowym. S¹ to tak zwane kolejne priorytety: A, B, C, itd.
Oprócz finansowania dzia³alnoci statutowej ró¿nych placówek mieszkañcy
reformuj¹ te¿ zasady dzia³alnoci urzêdów, orodków kulturalnych, szkolnych
i pomocowych. Ró¿ne grupy i organizacje staraj¹ siê zdobyæ poparcie uczestników zgromadzeñ dla swoich w³asnych projektów. W ten sposób zdecydowano w miecie Porto Alegre o finansowaniu z bud¿etu wielu teatrów amatorskich, imprez sportowych, festiwali i programów pomocy ofiarom przestêpstw.
Tarso Genro zauwa¿y³, ¿e na 1500 postulatów i projektów realizuje siê zaledwie nieco ponad 200. Formu³owane s¹ równie¿ propozycje odnonie lokalnej
polityki podatkowej.
Przez sumowanie wyników g³osowañ ze wszystkich dzielnic otrzymuje siê
kryteria ogólnomiejskie, wed³ug których dokonuje siê podzia³u rodków na inwestycje i przedsiêwziêcia dotycz¹ce ca³ego miasta, realizowane przez wiele
lat. Na przyk³ad w 2005 roku ogólnomiejskimi priorytetami dla Porto Alegre
bêd¹ kolejno: polityka mieszkaniowa (pierwszy), edukacja (drugi), pomoc spo³eczna (trzeci), brukowanie (czwarty), rozwój ekonomiczny (pi¹ty), turystyka
i transport (obydwa jako szósty) i tak dalej.
Partycypacyjne zarz¹dzanie bud¿etem miasta mo¿e byæ wspomagane
przez partycypacyjne zarz¹dzanie okrelonym sektorem polityki samorz¹dowej. Przyk³adem jest bezporedni wybór dyrektorów szkó³ podstawowych i rednich dokonywany przez wszystkich pracowników szko³y i starszych uczniów.
Kadencja trwa 3 lata. Praca dyrekcji kontrolowana jest przez Radê Szkoln¹,
sk³adaj¹c¹ siê z przedstawicieli pracowników, uczniów i rodziców. Samorz¹d
szkolny wyrêcza tym samym w niektórych decyzjach zgromadzenia mieszkañców. Demokracjê uczestnicz¹c¹ w szko³ach Porto Alegre wprowadzono na
wniosek Zwi¹zku Pracowników Edukacji, Zwi¹zku Nauczycieli Porto Alegre i
ró¿nych organizacji zajmuj¹cych siê zbli¿on¹ tematyk¹. W 1994 r. odby³o siê
bezporednie g³osowanie za wprowadzeniem demokracji uczestnicz¹cej w szko³ach miejskich, w 1995 r. zorganizowano Ogólnomiejski Kongres na temat Dzieci i M³odzie¿y, a w 1997 roku ostatecznie wprowadzono w ¿ycie nowy projekt.
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Innym przyk³adem zagospodarowania przez demokracjê uczestnicz¹c¹
"mikrosektora" polityki samorz¹dowej jest od 2000 roku Federacja Mieszkañ
Socjalnych Toronto. Kilkadziesi¹t tysiêcy lokatorów, przy pomocy bud¿etu partycypacyjnego, zarz¹dza tam finansami federacji.
Oprócz zgromadzeñ bud¿etu partycypacyjnego organizowane s¹ w Porto
Alegre kongresy programowe. Tematem s¹ zwykle dalsze kierunki rozwoju
miasta. Pierwszy kongres odby³ siê w 1993 roku, zgromadzi³ 1500 uczestników i 548 przedstawicieli ró¿nych organizacji. Tematem by³y zmiany w administracji i nowe formy partycypacji. Drugi kongres miejski odby³ siê w 1995
roku, z udzia³em 2700 uczestników i 331 delegatów organizacji. Tematem
by³y dzieci i m³odzie¿. Trzeci kongres zorganizowano z udzia³em 7000 osób
w 1998 roku. Dyskutowano nad problematyk¹ edukacji, turystyki, zdrowia
i praw cz³owieka.

Demokracja uczestnicz¹ca to nie wersal
Demokracja przedstawicielska za porednictwem partii i polityków wytwarza pozorn¹ zgodê spo³eczn¹ co do kierunków wspólnej polityki. Bez udzia³u samych zainteresowanych. Dowiadujemy siê np., ¿e jest zgoda powszechna na nieuchronnoæ prywatyzacji, czy aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ustawê aborcyjn¹, chocia¿ nikt nie pyta³ o zdanie ludzi dotkniêtych skutkami tych praw.
Pewne konflikty spo³eczne podlegaj¹ odgórnym dzia³aniom maskuj¹cym, inne
s¹ u¿yteczne w rozgrywkach pomiêdzy liderami partii i dlatego s¹ podsycane. Dyskutuje siê o poszczególnych aferach, ale nie o sensie istnienia kapitalizmu, a nawet samej aktywizacji zawodowej grup ekonomicznie upoledzonych (mieszkañców by³ych PGR- ów i innych). Wynika to z samej natury
parlamentaryzmu. Pose³, burmistrz czy radny, maj¹ rzekomo reprezentowaæ
wszystkich mieszkañców swojego okrêgu, nawet jeli ci ostatni wykazuj¹
sprzeczne d¹¿enia, tote¿ brakuje skutecznych bodców dla przeprowadzenia zmiany spo³ecznej.
Demokracja uczestnicz¹ca ujawnia z kolei wszystkie realnie istniej¹ce
sprzecznoci interesów i konflikty. Dochodzi do bezporedniej konfrontacji
ró¿nych stanowisk, daj¹ o sobie znaæ wszelkie antagonizmy i aspiracje spo³eczne. St¹d, rozwi¹zywanie spraw zwi¹zanych z emancypacj¹ poszczególnych grup i zaspokajaniem najpilniejszych potrzeb staje siê warunkiem funkcjonowania spo³eczeñstwa.
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Demokracja uczestnicz¹ca niejedno ma imiê
Ró¿ne s¹ formy demokracji uczestnicz¹cej. Inne funkcjonuj¹ w miecie
Porto Alegre, inne w miecie Fortaleza (obydwa w Brazylii), czy w stanie Kerala w Indiach. Inne we francuskich miastach: Saint Denis, Bobigny, Ivry, zupe³nie inne w zapatystowskich gminach autonomicznych w stanie Chiapas (Meksyk). Podobnie jest ze zgromadzeniami s¹siedzkimi w Buenos Aires i Rosario
w Argentynie, portugalskim miastem Palmela, Wolnym Miastem Christiania w
Kopenhadze i w³oskimi miasteczkami Pieve Emanuele oraz Spezzano Albanese. Wa¿ne s¹ ró¿nice kulturowe, tradycje polityczne, okolicznoci gwa³townych lub ewolucyjnych przemian spo³ecznych.
Demokracja uczestnicz¹ca jest przy tym szczególn¹ form¹ demokracji
bezporedniej. Powsta³e w jej wyniku decyzje nie oznaczaj¹ bezwzglêdnego
dyktatu wiêkszoci. Wspólna polityka uwzglêdnia postulaty i pomys³y mniejszoci, proporcjonalnie do poparcia, które uzyska³y wród uczestników zgromadzeñ. Sprawy sumienia i obyczajów obywateli nie s¹ przedmiotem g³osowañ. Jeli referendum lub demokracja przedstawicielska stara siê faworyzowaæ pogl¹d wiêkszoci, to demokracja uczestnicz¹ca jest wyrazem szacunku
dla ró¿norodnoci.

Prawo do informacji
Demokracja uczestnicz¹ca wymaga wprowadzenia mechanizmów umo¿liwiaj¹cych powszechny dostêp do informacji, która dotyczy administracji i procedur decyzyjnych. Nie ma wolnoci wyboru ani niezale¿nego kszta³towania
opinii, je¿eli nie dostarcza siê wiedzy o wszelkich uwarunkowaniach polityki
lokalnej, a tak¿e konsekwencjach ewentualnych decyzji. Pomocne mog¹ byæ
programy kszta³cenia ustawicznego, w³¹czaj¹ce wszystkich pragn¹cych tego
obywateli, zarówno jako wyk³adowców, jak i studentów. Podobne funkcje spe³niaæ bêdzie wi¹zanie tematów nauczania szkolnego z problemami rodowiska
lokalnego i otwarte dyskusje na tematy.
W Porto Alegre, od 1990 r. funkcjonuje sieæ placówek informuj¹cych o
strukturze i sk³adnikach bud¿etu, zasobach, administracji i planach inwestycyjnych. Urzêdnicy miejscy zostali zobowi¹zani do przedstawiania uczestnikom
zgromadzeñ dzielnicowych i tematycznych sprawozdania z wykonania ubieg³orocznego bud¿etu oraz prac nad bud¿etem bie¿¹cym. Musz¹ odpowiadaæ
na pytania zebranych osób. Przeprowadzane s¹ otwarte szkolenia dotycz¹ce
polityki samorz¹dowej.
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Kto by³ inicjatorem demokracji uczestnicz¹cej
w Porto Alegre
Partia Pracowników (PT), która wygra³a wybory samorz¹dowe w tym
miecie w 1988 roku, nie planowa³a przemian w kierunku demokracji uczestnicz¹cej. ¯¹danie bezporednich rz¹dów zgromadzeñ mieszkañców pojawi³o siê w rodowisku organizacji s¹siedzkich, rad ludowych, ró¿nych stowarzyszeñ, klubów matek i szkó³ samby, w po³owie lat 80. Presja z ich strony
sprawi³a, ¿e w 1989 roku burmistrz miasta (z ramienia PT) podj¹³ decyzjê o
powo³aniu struktur demokracji bezporedniej (zgromadzenia, delegaci, Rada
Bud¿etu Partycypacyjnego) w kooperacji z istniej¹cymi strukturami demokracji przedstawicielskiej (burmistrz, Rada Miasta). W ten sposób narodzi³a
siê jedna z odmian demokracji uczestnicz¹cej i bud¿etu partycypacyjnego. Z
czasem sta³y siê one g³ównym elementem programu samorz¹dowego PT.

Zebranie mieszkañców w ramach bud¿etu
partycypacyjnego Porto Alegre w marcu 2005 roku.
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ZASADY TWORZENIA BUD¯ETU
PARTYCYPACYJNEGO NA
PRZYK£ADZIE MIASTA PORTO ALEGRE
Miasto Porto Alegre (1,4 mln mieszkañców w 2002 roku) stolica stanu
Rio Grande do Sul w po³udniowo-wschodniej Brazylii, by³o pionierem we wprowadzaniu w ¿ycie demokracji uczestnicz¹cej i bud¿etu partycypacyjnego (port.
orcamento participativo).

Podstawowe sk³adniki bud¿etu
W ka¿dej dzielnicy odbywaj¹ siê zgromadzenia mieszkañców, które dokonuj¹ miêdzy innymi hierarchizacji nastêpuj¹cych priorytetów sektorowych:
1. gospodarka ciekowa
2. gospodarka mieszkaniowa
3. budowa dróg i chodników
4. pomoc spo³eczna
5. zdrowie
6. edukacja
7. transport, komunikacja miejska i organizacja miasta
8. czas wolny
9. sport
10. turystyka
11. rozwój ekonomiczny
12. kultura
Liczba i treæ polityk sektorowych ulega zmianom, zgodnie z opini¹
zgromadzeñ mieszkañców. Oprócz zgromadzeñ dzielnicowych odbywaj¹ siê
nastêpuj¹ce ogólnomiejskie zgromadzenia tematyczne:
1. owiata, kultura i czas wolny
2. zdrowie i opieka spo³eczna
3. rozwój gospodarczy i finansowy miasta
4. komunikacja miejska i ruch uliczny
5. organizacja i planowanie rozwoju miasta oraz ochrona rodowiska
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Uczestnikiem zgromadzeñ i wnioskodawc¹
mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec miasta, który ukoñczy³ 16 lat. W trakcie zgromadzeñ dzielnicowych i
tematycznych mieszkañcy wybieraj¹ po dwóch radnych (plus dwóch zastêpców) do Rady Bud¿etu
Partycypacyjnego. Radny nie otrzymuje wynagrodzenia i mo¿e byæ wybranym jeszcze tylko raz. Ma
to zapobiegaæ alienacji radnych i poprzez ich rotacjê zapewniæ przyrost dowiadczonych aktywistów
Logo bud¿etu
spo³ecznych. Ka¿dy sporód radnych mo¿e zostaæ
partycypacyjnego
odwo³any ze stanowiska podczas nadzwyczajnego
Porto Alegre
zebrania mieszkañców. Informacja o zebraniu musi
byæ og³oszona w terminie 15 dni. Frekwencja nadzwyczajnego zebrania musi
wynosiæ nie mniej ni¿ 50 procent (plus jeden uczestnik) liczby uczestników
zebrania, które wybra³o radnego. Radny odwo³any zostaje liczb¹ 2/3 g³osów.
Rada Bud¿etu Partycypacyjnego podczas podejmowania decyzji o dystrybucji zasobów finansowych i planie inwestycyjnym kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
1. na którym miejscu listy dzielnica uwzglêdni³a dany temat
2. brakami w danej dziedzinie w infrastrukturze lub us³ugach w tym rejonie
3. liczb¹ mieszkañców

Budowa dróg i chodników
Aby wyjaniæ mechanizm dystrybucji funduszy miejskich pos³u¿yæ siê
mo¿na przyk³adem sektora budowy dróg i chodników oraz dwoma kontrastowo ró¿nymi dzielnicami w 1997 roku. Dzielnica Extremo Sul w Porto Alegre
posiada ma³¹ populacjê i otrzymuje tylko 1 z 4 mo¿liwych punktów (dzia³:
kryteria ludnociowe). Dzielnicy Centro przys³uguje maksymalna liczba punktów (4) w tym samym dziale. Ka¿dy z uzyskanych wyników mno¿ony jest
przez 2. Jednak potrzeby mniejszej dzielnicy wynosi³y ponad 75 procent, co
by³o wartociowane 4 punktami. W tym samym czasie potrzeby Centro wynosi³y mniej ni¿ 25 procent, czyli 1 punkt. Oba wyniki by³y mno¿one przez 3.
Mieszkañcy Extremo Sul umiecili budowê dróg i chodników na pierwszym
miejscu listy i uzyskali w ten sposób 4 punkty. Obywatele dzielnicy Centro
umiecili ten sektor na ostatnim miejscu listy uzyskuj¹c 0 punktów. Wyniki
pomno¿ono przez 3. W rezultacie mniejsza dzielnica zebra³a 26 punktów,
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a ludniejsze Centro 11 punktów. Po obliczeniu wyników ze wszystkich 16
dzielnic okaza³o siê, ¿e sektor budowy dróg i chodników uzyska³ ³¹czn¹ liczbê 262 punktów, co prze³o¿y³o siê na sfinansowanie 20 km dróg w ca³ym
miecie. Extremo Sul otrzyma³o 9,9 % tej sumy (262 : 26 = 9,9%), natomiast Centro 4,2 % (262 : 11 = 4,2 %). W praktyce oznacza³o to 1985 metrów
ulic dla mniejszej dzielnicy i 840 metrów dla wiêkszej. Mieszkañcy ustalili
nastêpnie, które ulice maj¹ pierwszeñstwo.

14

PRZEWODNIK PO DEMOKRACJI UCZESTNICZ¥CEJ

15

PRZEWODNIK PO DEMOKRACJI UCZESTNICZ¥CEJ

16

PRZEWODNIK PO DEMOKRACJI UCZESTNICZ¥CEJ

Delegaci bud¿etu partycypacyjnego Porto Alegre
Delegaci spe³niaj¹ rolê poredników pomiêdzy Rad¹ Bud¿etu Partycypacyjnego i mieszkañcami, nadzoruj¹ te¿ pracê administracji. Uczestnicy
zgromadzeñ dokonuj¹ wyboru delegatów, którzy tworz¹ nastêpnie Fora Delegatów Dzielnicowych (Regionalnych) i Tematycznych. Delegaci spotykaj¹
siê raz w miesi¹cu. Pe³ni¹ funkcje konsultacyjne i mobilizuj¹ mieszkañców
do kolejnych zgromadzeñ. Poniewa¿ wiêkszoæ delegatów (od 88 do 97%)
nale¿y do ró¿nych organizacji, zwi¹zków, klubów, stowarzyszeñ i partii, za
ich porednictwem odbywaj¹ siê równie¿ negocjacje w kwestii poszczególnych projektów. Delegatami nie mog¹ byæ osoby pe³ni¹ce funkcje urzêdnicze lub posiadaj¹ce mandat radnego. Delegaci nie otrzymuj¹ wynagrodzenia. Kadencja delegata trwa rok.
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Kanadyjskie modyfikacje
W Kanadzie prowadz¹ dzia³alnoæ liczne organizacje na rzecz wprowadzenia w samorz¹dach demokracji uczestnicz¹cej. Ich projekty ró¿ni¹ siê w
szczegó³ach od modelu realizowanego w Porto Alegre. Przyk³adem jest hipotetyczny bud¿et partycypacyjny miasta Kingston (100 tys. mieszkañców,
12 dzielnic), gdzie frekwencjê podczas zgromadzeñ publicznych uznano za
kryterium przyznania punktów. Chodzi o punkty maj¹ce wp³yw na póniejsz¹
dystrybucjê zasobów bud¿etowych. Wartociowanie punktami ma podlegaæ
zmianom, stosownie do rosn¹cej b¹d malej¹cej popularnoci zgromadzeñ
mieszkañców.
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FREKWENCJA W DEMOKRACJI
UCZESTNICZ¥CEJ
W pierwszym roku funkcjonowania
bud¿etu partycycypacyjnego w Porto Alegre (1990), zaledwie 976 mieszkañców
wziê³o udzia³ w zgromadzeniach publicznych. Przez nastêpne lata stopniowo ros³o zaanga¿owanie obywateli w proces decyzyjny. W 2004 roku by³o ju¿ 50 tysiêcy
zarejestrowanych uczestników oficjalnych
zgromadzeñ dzielnicowych i tematycznych. Co bardziej istotne, we wszystkich
nieoficjalnych i oficjalnych zebraniach
wziê³o udzia³ w owym roku ponad 200 tysiêcy osób. Owe nieoficjalne zgromadzenia odbywa³y siê w gronie mieszkañców
poszczególnych kamienic, ulic, osiedli,
b¹d wród cz³onków zwi¹zku, spó³dzielni czy jakiego klubu. Tak du¿a liczba
uczestników by³a mo¿liwa dziêki aktywnoci ponad 600 organizacji obywatelskich i
a¿ 2440 organizacjom s¹siedzkim, tak
zwanym Associacoes de Moradores
(AMs). Organizacje s¹siedzkie tworz¹
Uniê Stowarzyszeñ S¹siedzkich Porto Alegre (UAMPA). Przed rokiem 1990 by³o ich
oko³o 1500. Wiele z nich prowadzi³o w latach 80. tak zwan¹ "edukacjê ludow¹" inspirowan¹ przez Paulo Freire. Wspó³praZgromadzenia dzielnicowe
cowa³y z nimi organizacje lewicowe i kai tematyczne w miecie
tolickie wspólnoty podstawowe (comuniRecife w 2001 roku.
dades de base), organizuj¹ce czytania biblii, s¹siedzk¹ pomoc wzajemn¹ i dyskusje o polityce spo³ecznej. Wspólnoty podstawowe zaliczane do tzw. "teologii
wyzwolenia" i nazywane "kocio³em ubogich" dzia³aj¹ wród mieszkañców
slumsów.
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W roku 1993 demokracjê uczestnicz¹c¹ wprowadzono w miecie Belo
Horizonte (2 mln mieszkañców), nastêpnie w Recife (1,5 mln mieszkañców),
a w latach 2001 - 2004 w ponad 100 innych miastach Brazylii. Sukces samorz¹du Porto Alegre przyspieszy³ aktywizacjê mieszkañców kolejnych miast.
W Belo Horizonte liczba stowarzyszeñ wzros³a do 800 w 2000 roku. W Sao
Paulo, po trzech latach bud¿etu partycypacyjnego (2004) 82 tysi¹ce osób
zarejestrowa³o siê podczas oficjalnych zgromadzeñ. Odby³y siê 653 zarejestrowane zgromadzenia. Wybrano wówczas 2219 delegatów i 241 radnych
wraz z zastêpcami.
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W 1998 roku wprowadzono bud¿et partycypacyjny we wszystkich 497
miejscowociach stanu Rio Grande do Sul, w pd.-wsch. Brazylii. W nastêpnym roku, wybrano 14 tys. delegatów w ponad 600 zgromadzeniach. Stanowymi priorytetami okaza³y siê: edukacja, agrokultura i transport.

UCZESTNICY DEMOKRACJI
UCZESTNICZ¥CEJ
Udzia³ procentowy osób o najni¿szych dochodach w zgromadzeniach
mieszkañców Porto Alegre jest znacznie wiêkszy ni¿ to wynika z ich liczebnoci wród ogó³u mieszkañców aglomeracji. Osoby z technicznym lub wy¿szym wykszta³ceniem chêtniej uczestnicz¹ w ogólnomiejskich zgromadzeniach tematycznych ni¿ w zgromadzeniach dzielnicowych. Systematycznie
ronie liczba osób zabieraj¹cych g³os podczas zgromadzeñ.
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EFEKTY DEMOKRACJI UCZESTNICZ¥CEJ
Demokracja uczestnicz¹ca usprawnia proces podejmowania decyzji, co niekoniecznie oznacza jego przyspieszenie. Jednak rosn¹cy stopieñ uczestnictwa obywateli zwiêksza prawdopodobieñstwo, ¿e dany problem znajdzie w³aciwe rozwi¹zanie. Szczególnie dla ludzi (i dziêki ludziom), którzy z tym problemem borykaj¹ siê
na co dzieñ. W ten sposób biedni najlepiej przyczyni¹ siê do diagnozy ubóstwa,
uczniowie oraz ich rodzice oceni¹ szko³y, pracownicy mog¹ mieæ trafne spostrze¿enia na temat podniesienia efektywnoci przedsiêwziêæ gospodarczych, itd. Nikt nie
musi siê znaæ na wszystkim, ale wspó³dzia³aj¹c i konfrontuj¹c ró¿ne interesy mo¿na
u³o¿yæ program dla spo³ecznoci zamieszkuj¹cej miasto, gminê i region.
Dziêki demokracji uczestnicz¹cej widoczne staj¹ siê spo³eczne konsekwencje indywidualnych decyzji obywateli, co mo¿e byæ jednym z leków przeciw cynizmowi i apatii w ¿yciu publicznym. G³osowania dotycz¹ przecie¿ konkretnych spraw,
a nie wyboru polityków. Podobnie jest z umowami zawieranymi przez gminê na
wykonanie okrelonych robót z prywatnymi firmami. Jeli obmylaniem zasad przetargu i warunków umowy zajmuje siê kilku fachowców, to mo¿na siê spodziewaæ
b³êdów lub zlekcewa¿enia interesów gminy. Z kolei szeroka i jawna debata oraz
udzia³ wszystkich mo¿liwych podmiotów spo³ecznych w wypracowywaniu obowi¹zuj¹cych standardów zmniejsza ryzyko pomy³ki. Treæ ka¿dej umowy musi byæ przed
jej podpisaniem podana do publicznej wiadomoci i przedyskutowana. Przyk³adowo, zwi¹zki zawodowe mog¹ wprowadziæ dla uczestników przetargu zakaz minimalizowania kosztów przez obni¿anie p³ac pracowników. Kto inny mo¿e zwróciæ uwagê na niedostateczne zabezpieczenia finansowe w przypadku niedotrzymania terminów, itp. Elity s¹ grup¹ zbyt wysokiego ryzyka, ¿eby powierzaæ im decydowanie o podobnych sprawach.
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Ogólnomiejskie zgromadzenie tematyczne dotycz¹ce
transportu w Porto Alegre.
O warunkach zawieranych umów z inwestorami wspó³decyduj¹ w Porto Alegre mieszkañcy poszczególnych dzielnic. Demokracja uczestnicz¹ca
sprzyja inwestycjom, które mog¹ byæ wykorzystane przez obywateli (bezporednio lub poprzez wiadczenia socjalne w zamian za zgodê na inwestycjê).
Inwestycje wzros³y z 54 mln dolarów w 1992 roku do 70 mln w 1996 roku.
W tym samym okresie alokacja zasobów bud¿etowych Porto Alegre wygl¹da³a w nastêpuj¹cy sposób: 15 mln dolarów USA w 1994 roku, 20 mln w 1995 r.
i 36,5 mln w 1996 r.
Kanalizacjê posiada³o w 1989 roku zaledwie 49% populacji Porto Alegre. W 2001roku mia³o j¹ zapewnione 98% mieszkañców. Liczba uczniów
szkó³ podstawowych i rednich wzros³a w tym czasie o 240%. Dostêp do
wody i elektrycznoci jest wy¿szy ni¿ w innych miastach. miertelnoæ niemowl¹t i liczba analfabetów s¹ najni¿sze w Brazylii. Z kolei d³ugoæ ¿ycia
przekracza normy krajowe. Oprócz bud¿etu partycypacyjnego pojawi³y siê
tak¿e inne formy samoorganizacji. W 1990 roku nie by³o w miecie ¿adnej
spó³dzielni pracowniczej. W roku 1998 by³o ich ju¿ 51.
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DEMOKRACJA UCZESTNICZ¥CA I PRAWO
W przypadku Brazylii, gdzie zacz¹³ siê masowy eksperyment z demokracj¹ uczestnicz¹c¹, burmistrz posiada ustawowo faktyczn¹ w³adzê dotycz¹c¹ bud¿etu i administracji lokalnej. Burmistrz mo¿e wiêc wprowadziæ program bud¿etu partycypacyjnego bez zgody Rady Miasta. Burmistrz oddaj¹cy
w³adzê bud¿etow¹ zgromadzeniom mieszkañcom powo³uje siê na Artyku³ 1,
Konstytucji Brazylii z 5 padziernika 1988 roku, który stwierdza, ¿e "ca³a
w³adza pochodzi od ludu, który wykonuje j¹ przez wybranych reprezentantów
albo bezporednio. (W polskiej Konstytucji podobny zapis brzmi: Art. 4. Ust. 2.
Naród sprawuje w³adzê poprzez swoich przedstawicieli lub bezporednio.)
Inna jest sytuacja zgromadzeñ s¹siedzkich w Argentynie. ¯aden szczebel administracji nie jest zobowi¹zany respektowaæ ich postanowieñ. Policja
rozpêdza czasem zgromadzenia mieszkañców, poniewa¿ w wietle przepisów s¹ nielegalne. Zgromadzenie s¹siedzkie s¹ w jawnej opozycji do pañstwa.

Wybory delegatów w Porto Alegre
wiosn¹ 2005 roku
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Zapatystowskie gminy autonomiczne nie podlegaj¹ w ¿aden sposób prawodawstwu pañstwa Meksyk. Powsta³y w wyniku powstania zbrojnego i dzia³aj¹ na terenach wyzwolonych spod w³adzy pañstwa. Rz¹dz¹ siê w³asnymi
prawami.

Pañstwo kontra samorz¹d
Iluzj¹ okaza³y siê nadzieje, i¿ demokracja uczestnicz¹ca mo¿e zgodnie
koegzystowaæ z instytucj¹ pañstwa. W 1997 roku przeprowadzono sonda¿ wród
uczestników bud¿etu partycypacyjnego w miecie Belo Horizonte. Zadano pytanie: "Co jest najwiêkszym problemem w funkcjonowaniu demokracji uczestnicz¹cej?". 50,7 procent badanych odpowiedzia³o, ¿e podstawowym mankamentem
jest limit rodków bud¿etowych, o których mog¹ decydowaæ uczestnicy bud¿etu
partycypacyjnego. Mieszkañcy mog¹ bowiem zarz¹dzaæ tylko czêci¹ funduszy
bud¿etowych. Wspomniane limity narzucone s¹ przez pañstwo. Poni¿ej prezentowana tabela ukazuje transfer dochodów z podatków z uwzglêdnieniem finansów
zarz¹dzanych przez rz¹d federalny (czyli ca³ego pañstwa) i rz¹dy stanowe, które
nie podlegaj¹ oddolnym dyrektywom zgromadzeñ mieszkañców.
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To nie koniec ograniczeñ dla spo³ecznej partycypacji. Sam bud¿et lokalny podzielony jest na czêæ zarz¹dzan¹ przez obywateli i wydatki podyktowane ustawowymi zobowi¹zaniami samorz¹du, zale¿nymi od rz¹du centralnego. Koniecznoæ poszerzania bud¿etu partycypacyjnego dostrzegli
uczestnicy Miêdzynarodowego Seminarium na temat Demokracji Uczestnicz¹cej (10 -13 listopada 1999 r. w Porto Alegre). W ich wspólnej deklaracji
czytamy: "Widzimy, ¿e sukces naszych dowiadczeñ le¿y w zagwarantowaniu obywatelom wziêcia udzia³u, bez wyj¹tków, w procesie spo³ecznej samoorganizacji. Podkrelamy, ¿e konieczna jest obrona autonomii lokalnej w³adzy, a tak¿e zapewnienie, ¿e zasoby bud¿etowe bêd¹ siê znajdowaæ w jej
gestii. Uczestnictwo obywateli w rz¹dach lokalnych implikuje jednoczenie
prawo do decydowania o podatkach jako podstawowy warunek umacniaj¹cy
lokaln¹ autonomiê. Chcemy podejmowaæ nowe przedsiêwziêcia tego rodzaju, które ³¹czyæ bêdzie przyjañ, wspó³praca i solidarnoæ miêdzy spo³eczeñstwami".
Wybór Luiza Inacio da Silvy, zwanego Lul¹, kandydata Partii Pracowników (PT - Partido dos Trabalhadores) w Brazylii jesieni¹ 2002 roku, nie oznacza³ prze³omu. Opisana wy¿ej tendencja nie zosta³a odwrócona. Nawet inicjatywy i pomys³y mieszkañców Porto Alegre, które sprawi³y, ¿e wp³ywy z
lokalnych podatków wzros³y o 144 procent, okaza³y siê niewystarczaj¹ce dla
zaspokojenia potrzeb i nadziei spo³eczeñstwa. Rz¹dz¹ca od 2002 roku Partia Pracowników kontynuowa³a politykê zgodn¹ z dyrektywami Banku wiatowego i Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Wed³ug niektórych ocen sp³aty d³ugów i ró¿ne zobowi¹zania zaci¹gniête przez rz¹dz¹c¹ w
Brazylii juntê wojskow¹ (lata 1964-1985), poch³aniaj¹ obecnie 1/3 wszystkich corocznych wp³ywów bud¿etu pañstwa. Przy tak licznych ograniczeniach
ze strony w³adzy centralnej pojawi³o siê ryzyko, ¿e demokracja uczestnicz¹ca stanie siê rodzajem alibi dla antyspo³ecznej polityki rz¹du. Rodzajem niewielkiego getta dla aktywnoci spo³ecznej w ryzach MFW i Banku wiatowego. Partia Pracowników (PT) przez 16 lat wygrywa³a wybory samorz¹dowe w
Porto Alegre, poniewa¿ prezentowa³a siê wyborcom jako gwarant bud¿etu
partycypacyjnego. W 1988 roku PT uzyska³a w tym miecie 34% g³osów do
rady miasta, w 1992 r.- 41%, w 1996 r. ju¿ 56%, w 2001 r. odnios³a kolejny
sukces. Burmistrzami Porto Alegre z ramienia PT zostawali kolejno: Olivio
Dutra (1989-1992), Tarso Genro (1993-1996), Raul Pont (1997-2000) i znowu Genro (2001-2004).
Jednak po dwóch latach sprawowania rz¹dów pañstwowych przez PT,
sytuacja uleg³a zmianie. Jesieni¹ 2004 r. kandydat PT na burmistrza miasta
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og³osi³, ¿e jest rzecznikiem demokracji uczestnicz¹cej, ale "krytycznie popiera" politykê prezydenta Luli i kierownictwa partii. Uzale¿nianie przysz³oci
demokracji uczestnicz¹cej od wyniku wyborów okaza³o siê chybionym pomys³em. Dotychczasowi zwolennicy odpowiedzieli bojkotem lub oddaniem
g³osów na inne ugrupowania w wyborach samorz¹dowych. Wybory zakoñczy³y siê klêsk¹ partii. Kandydat PT otrzyma³ 46 procent g³osów w drugiej
turze, chocia¿ prowadzi³ w pierwszej turze. Burmistrzem zosta³ senator Jose
Fogaca z Ludowej Partii Socjalistycznej (53, 32% g³osów), znany krytyk demokracji uczestnicz¹cej Porto Alegre i wiatowych Forów Spo³ecznych.
Podczas kampanii wyborczej obieca³ jednak, ¿e uszanuje wszelkie zasady
demokracji uczestnicz¹cej. W ten sposób odebra³ jeden z argumentów swojemu rywalowi i unikn¹³ konfrontacji z setkami organizacji obywatelskich. W
roku 2005 odby³o siê równie¿ kolejne wiatowe Forum Spo³eczne w tym
miecie, a 14 marca rozpoczê³y siê pierwsze zgromadzenia bud¿etu partycypacyjnego.
Sporód kandydatów PT w wyborach lokalnych, tylko Luizianne Lins
dostrzeg³a opozycjê pomiêdzy spo³eczn¹ partycypacj¹ i polityk¹ rz¹dow¹.
Przedstawi³a siê jako zwolenniczka bud¿etu partycypacyjnego oraz zdecy-

Zgromadzenie tematyczne dotycz¹ce
edukacji w Porto Alegre (10 maja 2005 roku)
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dowana przeciwniczka polityki prezydenta i szefostwa w³asnej partii. Jej kontrkandydatem (w pierwszej turze) w miecie Fortaleza (650 tys. mieszkañców)
by³ dzia³acz PT, wyznaczony przez samego prezydenta. Wybory wygra³a zdecydowanie Lins (56,21% g³osów) i partycypacja spo³eczna bêdzie w tym samorz¹dzie kontynuowana.
Wydaje siê, i¿ warunkiem rozwoju demokracji uczestnicz¹cej jest ci¹g³e
ograniczanie w³adzy pañstwa na rzecz samorz¹dów obywateli. Nale¿y dokonaæ wyboru: silne pañstwo albo silny samorz¹d.

ÆWICZENIA Z DEMOKRACJI
UCZESTNICZ¥CEJ
Jesieni¹ 2002 roku (w okresie poprzedzaj¹cym wybory samorz¹dowe), krakowska socjolo¿ka Ewa Ry³ko zrealizowa³a cykl warsztatów z grup¹ 42 kobiet,
mieszkanek Krakowa. Do udzia³u w spotkaniach zaproszono kobiety pozbawione si³y ekonomicznej i politycznej: bezrobotne, ofiary przestêpstw ze strony
krewnych, niepe³nosprawne, obarczone opiek¹ nad osobami zale¿nymi, Romki, kobiety m³ode ( 18-21 lat) i seniorki (ponad 70 lat). Przedmiotem rozmów
by³y opinie kobiet dotycz¹ce ich motywacji uczestnictwa w wyborach samorz¹dowych, podstawowych problemów miasta i dostêpu do informacji. Przeprowadzono tak zwany zogniskowany wywiad grupowy oraz wywiad indywidualny
z kobietami starszymi i niepe³nosprawnymi. Uczestniczki spotkañ uprzedzono, ¿e nie ma z³ych odpowiedzi, a rozmowy bêd¹ nagrywane i wykorzystane w
publikacjach. Uzyskane wyniki przedstawiono na konferencji prasowej. Oto
niektóre z pytañ przewodnika dyskusji - projektu "Moim zdaniem":

Percepcja problemów miasta
wszyscy ¿yjemy w Krakowie i na co dzieñ stykamy siê z rzeczami czy kwestiami, które s¹ prawdziw¹ bol¹czk¹ mieszkañców, co do takich g³ównych problemów miasta zaliczy³ybycie w pierwszej kolejnoci
a czy co jeszcze stanowi problem naszego miasta, jego mieszkañców,
pomylmy, co jest problemem dla innych, niekoniecznie dla nas i naszych
bliskich
spróbujmy teraz powiedzieæ, które z nich s¹: najwa¿niejsze, rednio wa¿ne i
najmniej wa¿ne
czy mo¿emy jeszcze jako podzieliæ te problemy - wed³ug innego kryterium
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jeli nie pojawi siê spontaniczne kryterium czasu (najpilniejsze, itd.) lub kosztów (najbardziej kosztowne, najmniej): spróbujmy w takim razie podzieliæ te
problemy na najpilniejsze i najmniej
Wybierzmy teraz problemy, które wczeniej wymienilimy i u³ó¿my program
dla najlepszej w³adzy lokalnej - czym zajmie siê przede wszystkim
Jakie znaczenie ma fakt, jak¹ reprezentuje ona opcjê polityczn¹, w jaki sposób
ma sprawowaæ urz¹d

Dostêp do informacji
Stan aktualny
ka¿dy, kto ma kontakt z w³adzami lokalnymi, musi zorientowaæ siê, co powinien zrobiæ, ¿eby go wys³uchano - ¿eby móg³ na przyk³ad otrzymaæ pomoc, czy
macie takie dowiadczenia kontaktu z w³adzami lokalnymi, jakie s¹ te dowiadczenia
sk¹d wiedzia³ycie, gdzie macie siê udaæ, z kim rozmawiaæ, czy kto was
informowa³ jak za³atwiæ jak¹kolwiek sprawê - jak siê to odbywa³o
a czy s³ysza³ycie o kontaktach swoich znajomych z w³adzami lokalnymi
Stan optymalny
wyobramy sobie teraz, ¿e chcemy co za³atwiæ, z³o¿yæ wniosek (np. o mieszkanie komunalne) - jak siê do tego zabierzemy, gdzie bêdziemy szukaæ informacji
a jak to powinno wygl¹daæ - jak¹ cie¿kê powinnymy przebyæ, ¿eby co
za³atwiæ
jakie s¹ inne sposoby, dobre, skuteczne mo¿na sobie jeszcze wyobraziæ

Zmiana spo³eczna
gdyby kto postawi³ wam pytanie - co w Krakowie nale¿y zmieniæ, ¿eby jego
mieszkañcom ¿y³o siê lepiej - to co wybra³aby wiêkszoæ krakowian
a co wybra³ybycie same jako szczególnie wa¿ne dla was
gdyby która z was by³a przedstawicielk¹ w³adz, to co by zmieni³a w tym,
czym zajmuj¹ siê w³adze lokalne - jakimi problemami zajê³ybycie siê przede
wszystkim
wyobramy sobie Kraków za 5 lat - które problemy miasta i mieszkañców
zostan¹ rozwi¹zane, a które bêd¹ jeszcze bardziej doskwieraæ
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Wnioski - podsumowanie
wyobramy sobie, ¿e nasza grupa postanawia startowaæ w wyborach - u³ó¿my wspólny program wyborczy
gdybycie mia³y okazjê porozmawiaæ z kandydatami do w³adz samorz¹dowych, to co bycie im powiedzia³y
jakie macie jeszcze uwagi i sugestie, o których do tej pory nie mówilimy
Powy¿ej przedstawiony warsztat jest bliski ideom demokracji uczestnicz¹cej, poniewa¿ uznaje aktywne i wiadome obywatelstwo za warunek
prowadzenia sensownej polityki samorz¹dowej.

DEMOKRACJA UCZESTNICZ¥CA
W ARCHITEKTURZE (anarchitektura)
Równie¿ plan architektoniczny i urbanistyczny jest aktem w³adzy. Powoduje on czêsto radykalne zmiany sposobu ¿ycia, niweczy niejednokrotnie
dorobek ca³ego ¿ycia. Mo¿na bez przesady powiedzieæ, ¿e ten, kto kontroluje planowanie - sprawuje w³adzê. Pozostawienie wszystkich decyzji w rêkach
w³adz lokalnych, biznesowych inwestorów czy nawet samego architekta daje
efekt, który mo¿na okreliæ jako "alienacjê planu". Analogicznie do marksowskiej alienacji pracy.
W latach 60. XX wieku czêæ europejskich i amerykañskich architektów
dosz³a do wniosku, ¿e mo¿liwe jest rozpatrzenie kwestii demokracji uczestnicz¹cej z punktu widzenia metod i technik planowania przestrzennego. Wskazano, ¿e niezale¿nie od idei kontestuj¹cych zastany wzorzec demokracji przedstawicielskiej, zwiêkszenie spo³ecznego uczestnictwa ma istotne znaczenie
dla doskonalenia projektów architektonicznych. Zasadnicz¹ rolê w takim sposobie mylenia odgrywa fakt, ¿e ostatecznym odbiorc¹ ka¿dego planu jest
spo³eczeñstwo. Sporz¹dzenie "dobrego projektu" wymaga rozpoznania potrzeb przysz³ych u¿ytkowników, a zatem przep³ywu informacji ze strony spo³ecznoci terytorialnej w kierunku s³u¿b planistycznych.
Pierwsze propozycje planowania rzeczniczego wprowadzi³ planista Paul
Davidoff w 1965 roku. Jego zdaniem projektant mia³ konsultowaæ swe decyzje z rzecznikami broni¹cymi interesów ró¿nych mniejszoci i grup dyskrymi-
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nowanych (czarnych, kobiet, imigrantów, niepe³nosprawnych) zamieszkuj¹cych
teren objêty planowaniem.
Jednak pionierami spo³ecznej partycypacji w architekturze masowej stali siê w
1969 roku dwaj inni architekci: Szkot, Ralf Erskine (osiedle robotnicze "Byker Wall"
w Newcastle w Anglii) i Belg, Lucien Kroll (akademiki i strefa socjalna Wydzia³u
Medycyny Uniwersytetu w Louvain pod Bruksel¹). Kolejne realizacje uspo³ecznionego projektowania mia³y miejsce w latach 70. i 80. we Francji, Holandii, Belgii,
Wielkiej Brytanii i Niemczech, a w latach 90. tak¿e w USA, Australii, Nowej Zelandii i Skandynawii (tzw. cohousingi i stowarzyszenia "samobudowania"). Dziêki spo³ecznej partycypacji powstawa³ przy okazji osiedlowy samorz¹d mieszkañców.
Bez wzglêdu na procent partycypacji architekt zawsze wp³ywa na ostateczny
rezultat wspó³pracy. Nie musi to wynikaæ z jego apodyktycznoci. Zajmowanie siê
przez architekta problemami funkcji i estetyki w ci¹gu ca³ego ¿ycia zawodowego,
za przez u¿ytkownika tylko w chwilach wolnych, daje temu pierwszemu przewagê. Z racji swojej profesji jest on lepiej przygotowany do operowania ró¿nymi tworzywami budowlanymi oraz kojarzenia i kierowania z³o¿onymi zagadnieniami technicznymi.

Zebranie mieszkañców w ramach bud¿etu partycypacyjnego
Porto Alegre w kwietniu 2005 roku
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Demokratyczne uczestnictwo w projektowaniu nie mo¿e ograniczaæ siê do
osób z jednej klasy spo³ecznej, które z uwagi na posiadany maj¹tek mog¹ sobie
pozwoliæ na zindywidualizowanie projektu. Uspo³ecznienie decyzji o zagospodarowaniu lokalnej przestrzeni musi siê tak naprawdê dokonaæ w wielu ró¿nych sferach. Relacji architekt - spo³eczeñstwo nie nale¿y rozpatrywaæ w oderwaniu od
innych zale¿noci i powi¹zañ, zarówno tych wynikaj¹cych z przyjêtej powszechnie
formy demokracji (uczestnicz¹ca czy przedstawicielska), jak i tych kszta³towanych przez obowi¹zuj¹cy model ekonomii.

PRZYSZ£OÆ DEMOKRACJI
UCZESTNICZ¥CEJ
Demokracja uczestnicz¹ca i bud¿et partycypacyjny, przy wszystkich
towarzysz¹cych im obecnie ograniczeniach, stanowi¹ lekcjê samodzielnego
zarz¹dzania ¿yciem publicznym bez porednictwa pañstwa i partii politycznych. Decydowanie o bud¿ecie lokalnym pozwala dostrzec w instytucji pañstwa przeszkodê dla prawdziwej samorz¹dnoci. Instytucje bud¿etu partycypacyjnego powinny byæ polem walki o wiêksz¹ autonomiê i wolnoæ wszystkich obywateli. W innym wypadku demokracja uczestnicz¹ca podzieli los
hase³ o wolnoci, solidarnoci i tolerancji, które sta³y siê listkiem figowym dla
autorytarnych praktyk rz¹dów pañstwowych, instytucji europejskich i finansowych.
Wiele osób odstrasza rzekoma utopijnoæ walki o demokracjê uczestnicz¹c¹. To zale¿y od celu, jaki sobie obierzemy. Jeli skutecznoæ polityczn¹
mierzymy liczb¹ obsadzonych sto³ków w urzêdach i parlamencie, to demokracja uczestnicz¹ca jest oczywicie nieskuteczna. Wystarczy wrzuciæ kartkê do urny, ¿eby wymieniæ jednych cwaniaków na drugich. Jeli natomiast
pragniemy uzyskaæ wiêcej wolnoci i sprawiedliwoci, to z kolei tradycyjna
polityka partyjna jest bezu¿yteczna. Decydowanie o tym, kto bêdzie nas tumani³ i okrada³ przez nastêpn¹ kadencjê nie przybli¿a realizacji bardziej
ambitnych celów. W takiej perspektywie mniej utopijna jest walka o odebranie w³adzy politykom i przekazanie jej spo³eczeñstwu.
Przysz³oæ demokracji uczestnicz¹cej zale¿y od nas.
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