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Prawo do wolności
Prawo do pracy
Prawo do wypoczynku
Prawo do miasta?
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Prawo do czystego powietrza
Prawo do bieżącej wody
Prawo do godziwego mieszkania
Prawo do partycypacji w zarządzaniu przestrzenią miejską
Prawo do miasta jest prawem do zmiany i wynajdywania miasta na nowo takim,
jakim go pragniemy … jest to zwrot w kierunku miasta obywatelskiego [D. Harvey,
2012]

Wyzwania dla polityki w związku z artykulacją
prawa do miasta
• Przeskalowanie relacji politycznych - odejście od porządku
westfalskiego
• Zarządzanie efektami zewnętrznymi

• Redefinicja przynależności terytorialnej jednostki – obywatel, czy
mieszczanin

Przemiany w przynależności politycznej - kontekst terytorialny
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Obecne relacje – prymat tożsamości
narodowej

Prawo do miasta- prymat tożsamości
lokalnej

Żródło: Purcell, M., Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the innhabitant, „GeoJournal”, 58:
99-108, 2002

Polityka w wąskim ujęciu – działalność instytucji państwowych

Prawo do miasta
Polityka w ujęciu behawioralnym– wzajemny stosunek władzy, wpływu i konfliktu
Polityka w ujęciu funkcjonalnym– funkcje w systemie społecznym np. utrzymanie porządku
społecznego, rozwiązywanie konfliktów społecznych, wcielanie zasad sprawiedliwości społecznej
Polityka w ujęciu racjonalnym – proces podejmowania decyzji i gry o władzę
Polityka w ujęciu postbehawiorystycznym – rozwiązywanie problemów dot. zaspokajania
zdiagnozowanych potrzeb społecznych

Rzeczywistość polityczna jako środowisko
realizacji prawa do miasta
Potrzeby polityczne zależność pozycji społecznej
i drogi życiowej jednostek i
grup społecznych od ich
aktywności politycznej oraz
świadomości politycznej

Działania polityczne –
podejmowanie i realizacja
decyzji politycznych przez
zorganizowane podmioty

Postpolityka jako szansa i wyzwanie dla
realizacji prawa do miasta
Postopolityka – oddzielenie władzy i polityki, np. przenoszenie kompetencji z poziomu państwa na
poziom międzynarodowy, związana z erozją przywództwa politycznego i racjonalizacją procesów
decyzyjnych dot. funkcjonowania społeczeństw, prymat administracji nad władzą polityczną

Postpolityka – odideologizowana polityka, władza oddaje ludowi politykę rytualną, sama zajmuje
się polityką ukrytą, ideologie nie służą jako narzędzie oceny władzy
Postpolityka a współczesne społeczeństwo informacyjne – klasa polityczna ulega zastąpieniu przez
klasę polityczno-medialną

Demokracje społeczeństwa informacyjnego
Merytokratyczna –
władza rekrutuje się
spośród
wykwalifikowanych elit

Populistyczna –
teledemokracja

Medialna – sterowanie
strumieniem informacji i
czasem wprowadzania
wydarzeń na forum
publiczne

Prawo do miasta
Wspólnotowa –
bezpośredni udział
obywateli w procesie
decyzyjnym

Pluralistyczna –
współzawodniczenie o
władzę grup
społecznego wpływu

Czy obywatel/mieszkaniec może posiadać
podmiotowość polityczną?
• Tradycyjnie rozumiana podmiotowość polityczna jest przynależna
państwu, partiom politycznym i innym organizacjom społecznym,
które biorą udział w realizacji polityki państwa
• Podmiotowość tu oznacza bycie świadomym graczem podejmującym
grę polityczną w celu realizacji swojego interesu politycznego

Interes polityczny i jego artykulacja
• Interes polityczny sensu stricto: dążenie podmiotów politycznych do
udziału w sprawowaniu władzy za pośrednictwem instytucji politycznych

• Interes polityczny sensu largo: dążenie dużych grup społecznych do
realizacji własnych interesów przy udziale władzy politycznej
Potrzeba – interes –artykulacja interesu - uzgadnianie - wartość publiczna

Wartość publiczna
Wartość publiczna to nadwyżka netto dla kolektywnego konsumenta
[Moore, 1995]
Preferencje publiczne należy odróżnić od preferencji indywidualnych
[Kelly, Mulgan, Muers, 2002], na styku polityki i zarządzania dokonuje
się przekształcenie preferencji indywidualnych w publiczne
Same techniki wyborcze nie są wystarczające jako narzędzia
wprowadzenia preferencji publicznych do praktyki politycznej [G.
Stoker, 2006]

Rodzaje wartości publicznych
Pomiar polityczny wartości publicznej wykracza poza
postulowaną w NPM kulturę ewaluacji
„Wartość publiczna, jako wartość społeczeństwa, musi rodzić
się w szeroko rozumianej sferze politycznej, bowiem właśnie
w sferze politycznej powstają nasze poglądy i oceny na temat
porządku społecznego, dobra wspólnego czy sprawiedliwości,
czyli podstawowych kategorii charakteryzujących
społeczeństwo” [Meynhardt, 2009]
Wartość publiczna zyskuje swoją legitymizację w procesie
społecznych konsultacji

Polityczna zaangażowanie
społeczeństwa w
życie publiczne

Ekologicznazrównoważony
rozwój i redukcja
zanieczyszczeń
środowiska

Wartość
publiczna
Społeczna i
kulturalna - –
kreowanie
społecznego
kapitału, spójności
społecznej

Ekonomicznastymulowanie aktywności
gospodarczej i
zatrudnienia

Źródło: na podstawie: Musialik, G., Musialik, R., Kreacja wartości publicznej,
„Współczesne zarządzanie” 2013/2

Typy partycypacji publicznej
• Model doradczy, partycypacja tokenowa – może prowadzić do
roztrwonienia kapitału społecznego, rodzi poczucie rozczarowania
• Partycypacja de facto - wymaga dwóch czynników – woli ze strony
klasy politycznej i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego
• Rozliczalność wertykalna - wybory, protest, referendum
• Rozliczalność horyzontalna – organizacje pozarządowe, sygnaliści, ruchy
miejskie
• Rozliczalność diagonalna – zaangażowanie mieszkańców we
współdecydowanie

Modele budżetu obywatelskiego
Model demokracji
partycypacyjnej –
współdecydowanie wszystkich
klas społecznych w sprawach
społeczno-ekonomicznokulturowym miasta

Model zaangażowania
interesariuszy – obok uczestnika
kolektywnego – społeczności
lokalnej pojawiają się
interesariusze zorganizowani,
dominuje perspektywa donatora

Model przybliżonej demokracji –
konsultacyjny typ budżetu
partycypacyjnego

Model neokorporacyjny –
interesariusze zorganizowani
dominują proces, rola
społeczeństwa obywatelskiego
jest marginalizowana

Model rozwoju społeczności –
potrzeby społeczne klas niższych
są artykułowane przez klasę
średnią

Model modernizacji
partycypacyjnej – budżet służy
wprowadzaniu innowacji w
zarządzaniu urzędem, przy
ograniczonym wymiarze
społecznym

Źródło: na podstawie: Sintomer Y., Herzberg. K., Rocke A., Allegretti, G. (2012), Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting,
“Journal of Public Deliberation”, Vol. 8, Issue 2, Article 9

Czynniki sukcesu budżetu obywatelskiego
• Wola polityczna
• Potencjał organizacyjny i ideowy społeczności lokalnej

• Autonomia finansowa instytucji wdrażającej budżet obywatelski i skala
dostępnych zasobów
• Sposób zorganizowania procesu
• Zagwarantowanie równych praw dostępu do procesu dla wszystkich
uczestników
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