
 | 1

BIULETYN 

NR 3/2014

REDAKCJA 

INICJATYWA 

8 MARCA 

 

1000 EGZ

Przemoc w!adzy

Has!o tegorocznej wroc!awskiej Manify brzmi: 
„Przeciw przemocy w!adzy”. Tematyka przemocy 
zawsze by!a bardzo wa"na w analizach i dzia!aniach 
ruchu kobiecego. Dzia!ania maj#ce na celu przeciw-
dzia!anie przemocy $zycznej i psychicznej, udzie-
lanie pomocy dziewczynkom i kobietom, które 
do%wiadczy!y lub do%wiadczaj# przemocy $zycznej, 
seksualnej czy jakiejkolwiek innej, s# bardzo wa"ne. 
Jednak, podobnie jak rok i dwa lata temu, chcemy 
pokaza& problem przemocy szerzej – jako problem 
systemowy. Chcemy pokaza&, "e poj'cie przemocy 
jest o wiele bardziej skomplikowane i nie ogranicza 
si' jedynie do relacji mi'dzy jednostkami. W szer-
szej perspektywie stron# stosuj#c# przemoc jest 
pa(stwo, kapita!, ko%cio!y i inne instytucje, które 
wytwarzaj# i podtrzymuj# ró"norodne formy nie-
równo%ci, wykluczenia i ucisku. Pa(stwo ustana-
wia prawo, które ogranicza prawa reprodukcyjne 
kobiet i m'"czyzn, ogranicza nasze prawa obywatel-
skie (np. prawo do zgromadze(, prawo do mieszka-
nia). Pa(stwo ustanawia prawo, które sankcjonuje 
wyzysk pracowniczy i przedk!ada zyski kapita!u 
nad jako%& "ycia obywatelek. Kapita! oferuje nam 
%mieciowe zatrudnienie za pieni#dze, które nie 
pozwalaj# na godne "ycie. W dodatku nieustannie 
wyw!aszczane jeste%my z dóbr wspólnych – eduka-
cji, s!u"by zdrowia, opieki. To wszystko dope!nia 
Ko%ció! katolicki ze swoj# konserwatywn#, patriar-
chaln# wizj# %wiata i zgod# na nierówno%ci, które 
wytwarza pa(stwo wraz z kapita!em. 

Nasz# opowie%& o tym, w jaki sposób do%wiad-
czamy tych ró"nych form przemocy, oprzemy na 
trzech historiach: Matki Sk!otuj#cej, Pracownicy 
i Lokatorki.

Matka Sk!otuj"ca
Matka Sk!otuj#ca zdecydowa!a si' zaj#& gminny 

pustostan po tym, jak wydepta!a %cie"k' do urz'du, 
sk!adaj#c pisma i podania, a miasto wpisa!o j# na 
list' oczekuj#cych na mieszkanie socjalne z nume-
rem 20226. Matka Sk!otuj#ca uciek!a z dzie&mi od 
swojego partnera – po tym jak straci! prac', uza-
le"ni! si' od alkoholu, sta! si' kon)iktowy, a" 
w ko(cu zacz#! stosowa& przemoc $zyczn#. Naj-
pierw pomieszkiwa!a u kole"anki. Razem pisa!y 
pisma do urz'du. Matka Sk!otuj#ca pracuje, ale 
zarabia niewiele ponad p!ac' minimaln# – nie 
sta& jej na wynaj'cie mieszkania po cenach rynko-
wych. Wspólnie z kole"ank# zacz'!y szuka& w  oko-
licy pustostanów. Kiedy znalaz!y odpowiedni lokal, 
upewni!y si', czy jest w!asno%ci# gminy. Kilka dni 
pó*niej zerwa!y k!ódk' i wesz!y do mieszkania. Nie-
stety, by!o ono dozorowane elektronicznie i $rma 
ochroniarska natychmiast dosta!a sygna!, "e kto% 
wszed! do lokalu. Tego samego dnia pojawili si' pra-
cownik gminy i policja. Matka Sk!otuj#ca odmó-
wi!a opuszczenia mieszkania. Zarz#dca budynku 
odci#! jej pr#d – teraz wieczorami siedzi z dzie&mi 
przy %wieczkach. Matka Sk!otuj#ca chcia!aby zosta& 
w tym mieszkaniu i p!aci& czynsz. Jednak gmina 
z!o"y!a w s#dzie wniosek o eksmisj' oraz o%wiad-
czy!a, "e nie zamierza pomóc kobiecie po tym, jak ta 
naruszy!a prawo w!asno%ci. 

Cho# nie ma $adnych statystyk 
na temat Matek Sk!otuj"cych, 
wystarczy wpisa# w przegl"-
dark% has!o „matka zaj%!a 
pustostan”, by si% przekona#, jak 
wiele historii si% pojawi. 

A o jeszcze wi'kszej liczbie takich historii nigdy 
nie us!yszymy. Pustostany zajmuj# kobiety, które 
zosta!y zmuszone lub chcia!y opu%ci& swoje dotych-
czasowe miejsce zamieszkania (przemoc, alkohol, 
z!e warunki lokalowe, migracja za prac#). Oczywi-
%cie mo"na powiedzie&, "e problemem jest g!ównie 
przemoc domowa, ale gdy opowie si' ca!# histo-
ri', okazuje si', "e Matki Sk!otuj#ce do%wiadczaj# 
tak"e przemocy ze strony lokalnych w!adz, pa(stwa 
– policji, komorników i s#dów, a w pracy do%wiad-
czaj# wyzysku - zarabiaj# tak ma!o, "e nie gwaran-
tuje to godnego "ycia. Ze wzgl'du na znikom# czy 
wr'cz brak jakiejkolwiek polityki rozbudowy miesz-

kalnictwa komunalnego i socjalnego w Polsce, takim 
kobietom, zw!aszcza gdy maj# dzieci, oferuje si' 
jedynie pobyt w domach samotnych matek lub pozo-
stawia si' je samym sobie. Miasta nie wywi#zuj# si' 
z ustawowego obowi#zku dostarczania i rozbudowy 
mieszka( komunalnych. Nie wspieraj# tak"e tworze-
nia bezpiecznej przestrzeni dla kobiet do%wiadcza-
j#cych przemocy w swoich domach. W!adza mówi: 
„Chcesz mieszkanie? To sobie kup. We* kredyt. 
Albo wynajmij”. W tym czasie miasto buduje sta-
diony, fontanny i infrastruktur' samochodow#. Pa(-
stwo ustanawia prawo, które broni prawa w!asno%ci, 
a lekcewa"y nasze konstytucyjne prawo do dachu 
nad g!ow#. Ma policj' i mo"e u"y& przemocy. Ma te" 
s#dy, wyroki i wi'zienia – pot'"ny aparat przemocy 
wobec kobiet, które chc# jedynie bezpiecznego miej-
sca do mieszkania. 

Pracownica
Pracownica kilka lat temu sko(czy!a studia. Jako 

m!oda matka od pocz#tku mia!a problemem ze 
znalezieniem sta!ej pracy. Kiedy dziecko by!o bar-
dzo ma!e, bra!a ró"ne dorywcze prace – nie dosta!a 
miejsca w "!obku, wi'c nie mog!a pracowa& w pe!-
nym wymiarze. Jej partner wprawdzie pracuje na 
umowe o prac', ale jego pensja wynosi niewiele wi'-
cej ni" krajowa p!aca minimalna. Wspólnie wynaj-
muj# kawalerk' na obrze"ach miasta. Wi'kszo%& jego 
dochodu przeznaczaj# na czynsz i op!aty. Pracownica 
wielokrotnie szuka!a pracy w urz'dzie pracy. Urz'd-
niczki zach'ca!y j# do za!o"enia w!asnego biznesu 
– kwiaciarni albo salonu kosmetycznego. Obiecy-
wa!y dotacj'. Pracownica nie przyj'!a tej propozycji 
– jej znajoma z trudem utrzyma!a tak# dzia!alno%& 
przez rok. Kiedy przeczyta!a w lokalnej gazecie, jak 
prezydent miasta chwali si' sukcesem, bo uda!o si' 
przyci#gn#& kolejnego inwestora i $rma w!a%nie roz-
poczyna rekrutacj' pracowników do call center, 
wys!a!a podanie o prac'. Okaza!o si', "e na pocz#tek 
$rma obiecuje prac' na okres próbny, potem zatrud-
nienie na umow' %mieciow#, a by& mo"e ostatecznie 
na umow' o prac' (p!aca minimalna plus ewentu-
alne premie). Zosta!a zatrudniona, uda!o jej si' tak"e 
dosta& miejsce dla dziecka w przedszkolu. Sp'dza 
jednak kilkana%cie godzin dziennie „na s!uchawce”, 
gdy" tylko w ten sposób ma szans' otrzyma& premi'. 
Kiedy wraca do domu, g!owa p'ka jej z bólu. Najbar-
dziej boi si' tego, "e dziecko albo ona si' rozchoruj# 
i nie b'dzie mog!a liczy& na p!atny urlop chorobowy. 

Prawie po!ow% wszystkich bezro-
botnych w Polsce stanowi" ludzie 
m!odzi (do 35. roku $ycia). Wi%k-
szo&# z nich to kobiety. 

Prac' trudno znale*& zw!aszcza kobietom, 
które maj# dzieci. Miasta robi# coraz wi'ksze ci'-
cia w wydatkach na instytucje opieku(cze – przed-
szkola i "!obki. Kobiety, które maj# prac', zmuszone 
s# szuka& rozwi#za( na w!asn# r'k' – cz'%& z nich 
musi liczy& na pomoc rodziny, cz'%& musi kupowa& 
coraz dro"sze us!ugi opieku(cze – wys!a& dziecko do 
prywatnej placówki lub wynaj#& opiekunk'. Coraz 
wi'kszym problemem nie jest brak pracy, ale praca 
na umowach %mieciowych, które nie daj# "adnej 
ochrony praw pracowniczych i przynosz# dochód 
na granicy przetrwania. Bieda i niedostatek doty-
kaj# coraz cz'%ciej osób pracuj#ce. Z niskim docho-
dem ledwo wi#"e si' koniec z ko(cem – musisz 
op!aci& przedszkole, wynaj#& mieszkanie, op!aci& 
rachunki, kupi& bilet miesi'czny, jedzenie i ubranie. 
Je%li pracujesz na umow' o dzie!o, nie masz prawa 
do publicznej opieki zdrowotnej. Jednocze%nie czy-
tasz w gazecie o ogromnym sukcesie gospodarczym, 
kolejnych wspania!ych inwestycjach, tak wspania-
!ych, "e miasto zwalnia inwestora z p!acenia podat-
ków. Miasto zgadza si' na wyzysk pracowników, 
w dodatku samo robi ci'cia na polityk' spo!eczn#, 
pa(stwo ustanawia prawo, które umo"liwia roz-
wijanie pracy na umowach %mieciowych – i to jest 
sukces? 

Lokatorka
Od czasu drugiej podwy"ki czynszu, pieni#-

dze z emerytury nie starczaj# jej na op!acanie go 
w ca!o%ci.  Z nowym w!a%cicielem kamienicy, poza 
pismami o podwy"ce, nie ma "adnego Urz#d miej-

Mi"dzynarodowy Dzie# 
Kobiet

8 marca 1908 r. ulicami Nowego Jorku przeszed! 
marsz 15 tys. robotnic, które domaga!y si' praw 
politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zain-
spirowane tym wydarzeniem pracownice zak!a-
dów odzie"owych (g!ównie imigrantki) rozpocz'!y 
trzymiesi'czny strajk przeciwko wyzyskuj#cym 
je w!a%cicielom fabryk. Dwa lata pó*niej, równie" 
na pocz#tku marca, 130 kobiet zgin'!o w po"arze 
fabryki. By!y trzymane pod kluczem i nie mia!y 
szans na ucieczk' przed ogniem. Te wydarze-
nia spowodowa!y, "e w 1910 r. Mi'dzynarodówka 
Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowi!a 8 marca 
Mi'dzynarodowym Dniem Kobiet. +wi'to to mia!o 
s!u"y& krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu 
spo!ecznego wsparcia dla walki o równouprawnie-
nie i sprawiedliwo%& spo!eczn#. 

Obecnie 8 marca jest równie" dniem, w którym 
mówi si' o wspó!czesnych walkach kobiet: m.in. 
o Bo"enie ,opackiej, która wygra!a proces w spra-
wie !amania praw pracowniczych w sklepach Bie-
dronka; o pracownicach tyskiego Tesco, które 
zorganizowa!y pierwszy w Polsce strajk w!oski 
w handlu wielkopowierzchniowym; o piel'gniar-
kach, które niejednokrotnie strajkowa!y w obro-
nie publicznej s!u"by zdrowia; o strajku pracownic 
z fabryki Chung Hong czy strajku pracownic "!ob-
ków w Poznaniu. 

Inicjatywa 8 Marca

Jest kolektywem, który powsta! w czasie przy-
gotowa( do wroc!awskiej Manify 2012 r. Od tego 
momentu organizuje Manify i (wspó!)organizuje 
wydarzenia oko!omanifowe.

W swojej pracy pos!uguje si' grupowo wypraco-
wanymi metodami dyskutowania i podejmowania 
decyzji, opieraj#cymi si' na idei i praktyce demo-
kracji bezpo%redniej. 

Osoby zaanga"owane w kolektyw staraj# si' 
podejmowa& decyzje w oparciu o uproszczony 
proces konsensusu. Sk!ad osobowy zmienia si' 
z roku na rok. 

Manifa przeciw 
przemocy w!adzy!

Ka"dego roku 8 marca – w Mi'dzynarodowy 
Dzie( Kobiet – wychodzimy na ulice, "eby wyra-
zi& swoje niezadowolenie i g!o%no wykrzycze& swój 
gniew. 
Podczas tegorocznej Manify mówimy o tym, co 
nas uciska, o ró"nych formach opresji, których 
codziennie do%wiadczamy. 
Przemoc to gwa!ty, przemoc domowa, kontrola nad 
naszymi cia!ami sprawowana przez pa(stwo i kler. 
Przemoc to wyzysk, umowy %mieciowe, g!odowe 
pensje i !amanie praw pracowniczych. 
Przemoc to prywatyzacja i ograniczanie dost'pu 
do dóbr publicznych – edukacji, opieki, mieszka(, 
s!u"by zdrowia. 
Przemoc to budowanie galerii handlowych i biu-
rowców kosztem przestrzeni publicznej – parków, 
ogródków, skwerów. 
Przemoc to przekonanie, "e mamy prawo wyrazi& 
swoje zdanie wy!#cznie raz na cztery lata i przeko-
nanie, "e w!adza wie lepiej. 
Wychodzimy na ulice, protestuj#c przeciwko prze-
mocy w!adzy, która wytwarza ubóstwo, podzia!y 
mi'dzy lud*mi i wzmacnia nastroje neofaszystow-
skie. Stajemy przeciwko w!adzy pa(stwa i miasta, 
która stoi po stronie najbardziej uprzywilejowa-
nych i ogranicza nasze prawa obywatelskie. Sta-
jemy przeciwko w!adzy kapita!u, który wyzyskuje 
nasz# prac'. Stajemy przeciwko w!adzy kleru, który 
usprawiedliwia nierówno%ci i przemoc, mówi#c 
„Bóg tak chcia!”. 
W Mi'dzynarodowym Dniu Kobiet po raz kolejny 
manifestujemy to, "e pragniemy godnego "ycia 
i wierzymy, "e inny %wiat jest mo"liwy, "e mo"emy 
go wspólnie stworzy&. 
Manifa to dzie( gniewu i solidarno%ci spo!ecznej!
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Wroc!aw domem dla 
wybranych?

W!adze miejskie lubi# nazywa& Wroc!aw miastem 
spotka(. Niestety, adresatem tego pi'knie brzmi#cego 
has!a jest %ci%le okre%lona zbiorowo%&. Jak mo"na wyczy-
ta& ze strategicznego dokumentu „Wroc!aw w perspek-
tywie 2020plus”, zaproszenie do spotkania skierowane 
jest do osób maj'tnych, mobilnych i dobrze wykszta!co-
nych. W!adze miejskie chcia!yby, aby w!a%nie takie osoby 
osiedla!y si' w reprezentacyjnym centrum miasta, najle-
piej w miejsce ludzi mniej zamo"nych zamieszkuj#cych 
lokale po!o"one w kamienicach. Pos!uguj#c si' j'zykiem 
pe!nym pogardy dla mniej maj'tnych osób, jednocze%nie 
zabiegaj#c o tych bogatszych, miasto dzieli mieszka(ców 
na lepszych i gorszych. 

Przez dziesi#tki lat mieszkalnictwo komunalne, tak 
jak i inne dobra wspólne, by!o pomijane w prioryteto-
wych zadaniach bud"etowych, w zwi#zku z czym jego 
stan ulega! degradacji. Obecna retoryka miasta sk!a-
nia si' do obarczania win# za z!y stan zasobu samych 
mieszka(ców mieszka( komunalnych (przypomnijmy, 
"e %redni wiek kamienicy miejskiej to 99 lat!). Mimo "e 
miasto nie czuje si' wspó!odpowiedzialne za skal' znisz-
cze( budynków komunalnych, poczuwa si' do dyspo-
nowania zasobem jak prywatn# w!asno%ci#, realizuj#c 
polityk' likwidacji miejskiego zasobu mieszkaniowego, 
uwa"aj#c go za anachroniczn# form' w!asno%ci. Przy tej 
okazji nasuwa si' pytanie: kto ma wi'ksze prawo do w!a-

dania mieszkaniem komunalnym? Lokator, mieszkaj#cy 
od lat w lokalu, który nierzadko remontowa! z w!asnych 
%rodków czy te" w!adze miejskie zarz#dzaj#ce mieniem 
w imieniu mieszka(ców? Niestety, obrany przez miasto 
kurs polityki jednoznacznie wskazuje, "e to w!adza jest 
dysponentem. Ogromne zastrze"enia budz# %rodki, przy 
pomocy których miasto zarz#dza zasobem. Przyk!a-
dem nadu"y& wzgl'dem lokatorów mieszka( komunal-
nych jest sposób, w jaki potraktowano w ubieg!ym roku 
mieszka(ców i mieszkanki jednej z nadodrza(skich 
kamienic. Lokatorzy i lokatorki do dzisiaj nie wiedz#, 
dlaczego postanowiono ich wykwaterowa&. Miasto roz-
pocz'!o generalny remont kamienicy, w której zamiesz-
kiwali, nie zapewniaj#c im odpowiednio wcze%niej lokali 
zamiennych. Gdy wyprowadza!a si' ostatnia z rodzin, 
na klatce nie by!o pr#du, remontowano dach, a robot-
nicy niemal przewiercali si' ju" do %cian mieszkania. Po 
remoncie dotychczasowi mieszka(cy do kamienicy ju" 
nie wróc#. Przebieg procesu wykwaterowania przypo-
mina czy%cicielskie praktyki przest'pczych w!a%cicieli 
kamienic.

Wroc!awski magistrat w przywo!ywanej powy"ej stra-
tegii postuluje konieczno%& zapewnienia ró"norod-
nej oferty mieszkaniowej ze wzgl'du na zró"nicowane 
mo"liwo%ci $nansowe mieszka(ców. W praktyce jed-
nak postulat ten nie jest realizowany, czego najlepszym 
dowodem jest systematyczne zmniejszanie zasobu miesz-
ka( komunalnych. Miasto chce pozostawi& w swoich 
r'kach jedynie mieszkania socjalne, z przeznaczeniem 

Czyje miasto? 
O zaw!aszczaniu 
przestrzeni we Wroc!awiu

Gwa!towne zmiany Wroc!awia w ostatnich latach s# 
widoczne go!ym okiem. Coraz wi'cej biurowców, gale-
rii handlowych i dyskontów, fast foodów, w tym dwa 
symbole tych zmian – olbrzymie, warte kilka miliardów 
z!otych inwestycje: Stadion Miejski oraz dominuj#cy 
nad horyzontem Sky Tower. W!adze miasta, „mistrzo-
wie Polski” w public relations, sprzedaj# nam ten obra-
zek jako dowód na rozwój i bogactwo naszego miasta. 
Czy rzeczywi%cie dzi'ki tym inwestycjom sp!yn#! na 
nas wielki dobrobyt?  Czy te zmiany w ogóle przyno-
sz# nam jakiekolwiek korzy%ci? Czy my – zwyk!e miesz-
kanki i mieszka(cy tego miasta – mo"emy czu& si' tutaj 
jak u siebie? +ladem poprzednich Manif przypominamy 
o antyspo!ecznym wymiarze rzekomego rozwoju.

Otaczaj#ce nas inwestycje s# efektem olbrzymiego 
nap!ywu %rodków $nansowych. W ci#gu ostatnich 15 
lat powierzchnia biurowa we Wroc!awiu wzros!a dzie-
si'ciokrotnie i wynios!a na pocz#tku roku ponad pó! 
miliona m2. Europejska Stolicy (Mono)Kultury mo"e 
te" poszczyci& si' najwi'kszym nasyceniem powierzchni 
handlowych (czyli powierzchni na 1 mieszkank') w Pol-
sce – w sumie ju" teraz „mamy” ponad 600 tys. m2 (nie 
licz#c ogromnej ilo%ci dyskontów i marketów)! 

Inwestycje w nieruchomo%ci to nie jest dzia!alno%& 
$lantropijna – powstaj#, bo kto% mo"e na nich du"o 
zyska&. Banki zarobi# na kredytach, deweloperzy na 
sprzeda"y. W!a%ciciele $rm budowlanych zyskaj# dzi'ki 
niskim pensjom robotników, a $rmy handlowe zarobi# 
na niskich kosztach pracy ekspedientek i ksi'gowych. 

Z kolei mi'dzynarodowe korporacje, wynajmuj#ce 
powierzchnie biurowe, mog# liczy& na wielk# liczb' 
absolwentek/ów wroc!awskich publicznych uczelni, któ-
rzy b'd# pracowa& za pensje czterokrotnie ni"sze ni" np. 
w USA, Niemczech lub Francji. B'd# przy tym idealnymi 
pracownicami – z kredytami hipotecznymi zaci#gni'-
tymi na 30, 40 lat w tych samych bankach, które $nanso-
wa!y ich miejsca pracy.

Widzimy wi'c wyrastaj#ce jak grzyby po desz-
czu szklane i stalowe kolosy biurowców i supermarke-
tów, które jasno komunikuj# nam, "e w naszym mie%cie 
obecne s# olbrzymie pieni#dze, które pomna"aj# si' 
dzi'ki inwestycjom. Czy ten rzekomy rozwój rzeczywi-
%cie jest wspólnym interesem i przynosi korzy%ci wszyst-
kim? Podobnie jak zanotowany w ostatnich latach wzrost 
gospodarczy Polski wcale nie podnosi jako%ci "ycia, tak 
nap!yw inwestycji w niewielkim stopniu wp!ywa na 

Mam bardzo nisk! 
emerytur". Po 
trzydziestu dwóch 
latach pracy nie by#o 
miesi!ca, w którym 
otrzyma#abym wi"cej 
ni$ tysi!c z#otych. 
Wci!$ mam dzieci 
na utrzymaniu. 
Dlatego musz" nadal 
pracowa%.
Renata, 62 lat, 
emerytowana 
pracownica 
przedszkola 
publicznego

Pracuj", ale i tak 
nie sta% mnie na 
ogrzewanie. Musimy 
ca#y czas oszcz"dza%. 
W zimie u babci 
czasem jest ciep#o, 
a my i tak marzniemy 
we w#asnym 
mieszkaniu.
Danuta, 45 lat, 
mieszkanka 
Wroc!awia

dobrobyt mieszkanek i mieszka(ców miasta. Zyski s# 
prywatne, lecz koszty – spo!eczne. Dzieje si' tak, ponie-
wa" powy"szym inwestycjom nie towarzyszy równoleg!a 
rozbudowa dóbr publicznych i inwestowanie w prze-
strze( wspóln#. Jest wr'cz przeciwnie! W tym okresie 
nast#pi!a degradacja publicznych przestrzeni Wroc!awia, 
a w najlepszym wypadku stagnacja. 

W ci"gu kilkunastu lat zlikwido-
wano wi%cej park'w, przedszkoli 
i $!obk'w oraz po!"cze( trans-
portu publicznego ni$ zbudowano 
nowych. Likwiduje si% i ograni-
cza zas'b miejskich nieruchomo&ci, 
w tym tanie mieszkania komunalne 
oraz dost%pne wszystkim przestrze-
nie i dobra publiczne.

Dane Urz'du Statystycznego jednoznacznie pokazuj# 
kurczenie si' dóbr wspólnych we Wroc!awiu. Powierzch-
nia przestrzeni zielonych (parków, ziele(ców i zieleni 
osiedlowej) znacznie spad!a w ostatniej dekadzie. Mi'-
dzy 2002 r. a 2012 r. tereny samych parków zmniejszy!y 
si' z 675 do 577 hektarów! Prawdziwa hekatomba nast#-
pi!a w ubieg!ym roku, kiedy magistrat wyda! zezwole-
nie na wyci'cie 13 000 drzew w mie%cie. Wyci'to m.in. 
stuletnie d'by przy ul. Suchej, aby postawi& now# galeri' 
handlow# w rejonie dworca PKS. W zamian zasadzono 
jedynie 3 600 drzew – by!y to zwykle ma!e drzewka 
ozdobne sadzone w zupe!nie innej cz'%ci miasta. Znikaj# 
te" ogrody dzia!kowe, które stanowi# tani# form' rekre-
acji oraz produkcji zdrowej "ywno%ci dla wielu ludzi 
w mie%cie. Na domiar z!ego likwidacji zieleni towarzyszy 
pogorszenie jako%ci powietrza w wyniku coraz g'stszej 
zabudowy i coraz wi'kszej ilo%ci samochodów.

Mimo "e obecnie mamy ogromne korki (czas prze-
jazdu przez miasto jest we Wroc!awiu najwolniejszy 
w Polsce, wynosi ok. 32 km/h), samochód jest najcz'st-
szym %rodkiem komunikacji. Jako%& us!ug MPK nie 
zach'ca: tramwaje nale"# do najwolniejszych i najniebez-
pieczniejszych w Polsce, powoduj# te" cz'ste wypadki, 
co wynika m.in. z fatalnego stanu torowisk. Ponadto 
w ostatnich latach zlikwidowano wiele po!#cze( i linii, 
pogorszy!y si' warunki pracy kierowców (coraz wi'-
cej umów zlece(, przem'czenie), a ceny biletów wzro-
s!y o 25%.

Likwidacji mienia gminnego towarzyszy ogranicza-
nie dost'pu do wielu innych przestrzeni i us!ug publicz-
nych w mie%cie, np.: wzrost cen biletów do kin i teatrów, 
ZOO czy do ogrodu botanicznego albo zamykanie 
Wyspy S!odowej i parku Kopernika przy placu Teatral-
nym. Czy mamy od miasta co% w zamian? Tak – de$cy-
towy i niepotrzebny stadion. Narodowe Forum Muzyki. 
Klub sportowy na utrzymaniu. Kilkudniowe igrzy-
ska, jak Euro 2012, World Games czy koncerty gwiazd. 
Czy te inwestycje odpowiadaj# na realne potrzeby 
mieszka(ców?

Mamy ponadto wzmo"on# kontrol' i nadzór, ale to nie 
w!adze i biznes s# kontrolowane, ale my same. Przejawia 
si' to nie tylko wszechobecnym monitoringiem i obec-
no%ci# prywatnej ochrony w publicznych miejscach (np. 
parkach), ale równie" „czyszczeniem” przestrzeni z tego, 
co kontrolowaniu przeszkadza (np. du"e drzewa) i tego, 
co nie pasuje do wielkomiejskiej wizji metropolii (np. 
handel uliczny). Przyk!adem takiego czyszczenia jest 
przebudowa Dworca G!ównego PKP. Remont obiektu by! 
po!#czony z wyrzuceniem drobnego handlu, który mia! 
tani# i ró"norodn# ofert' dla przejezdnych. Postarano 
si' te" o stworzenie infrastruktury w ten sposób, by nie 
mogli z niej korzysta& ludzie bezdomni. 

Wizja miasta realizowana przez 
polityk'w i specjalist'w od wize-
runku to odcz!owieczona betonowa 
pustynia, wyczyszczona z „niezdy-
scyplinowanych element'w”, jak 
bujna ziele( i spontaniczna aktyw-
no&# ludzi – zatem idealne miejsce 
dla maszeruj"cych mundur'w: tych 
szarych z korporacji, i tych brunat-
nych z faszystowskich boj'wek.

W tym wszystkim w!a%nie zawarta jest przemoc, cho& 
jest ona legalna i usprawiedliwiana jako konieczna. Dla 
w!adz miasta licz#cymi si' obywatelami jest jedynie 
garstka biznesmenów – to oni otrzymuj# wsparcie od 
magistratu, to dla nich tworzy si' wizj' czystego miasta 
z betonu i szk!a, po którym poruszaj# si' panowie w gar-
niturach, reszta mieszka(ców dostaje tylko niezb'dne 
minimum albo spektakularne i niepotrzebne inwesty-
cje. Przemoc tych dzia!a( jest konsekwencj# neolibe-
ralnej polityki, która pod przykrywk# powszechnego 
dobra, wspiera prywatyzacj' zysków (banków, dewelope-
rów i mi'dzynarodowych korporacji) oraz uspo!ecznia 
koszty przez wzrastaj#c# kontrol', powolne ogranicza-
nie miejskich dóbr publicznych i narzucanie nowych 
op!at i podatków na zwyk!e mieszkanki i mieszka(ców. 
Polityka ta !atwo zapomina, "e miasto jest dzie!em wielu 
pokole( i wspólnym dobrem wszystkich, którzy w nim 
"yj#.

ski, policja i prokuratura rozk!adaj# r'ce i mówi#, "e 
wszystko jest w porz#dku. Nikt z w!adz nie wydaje si' 
przejmowa& regularnym wy!#czaniem pr#du, zakr'ca-
niem gazu i wody czy ci#g!ym uci#"liwym remontem 
klatki schodowej. Prawie wszyscy jej s#siedzi dawno si' 
wyprowadzili, zosta!a jeszcze tylko jedna rodzina, która 
za miesi#c tak"e opu%ci kamienic'. Jeszcze pó! roku temu 
walczyli, stawiali barykady w drzwiach wej%ciowych, 
pisali do gazet i telewizji z pro%b# o interwencj'. Zaintere-
sowanie mediów by!o chwilowe, urz'dnicy przed kame-
rami tyle naobiecywali, ale nic nie spe!nili. Nie dziwi jej, 
"e reszta si' podda!a. Ona zostaje. To jest jej mieszkanie 
i jej kamienica, sama j# po wojnie odbudowywa!a. Tutaj 
mieszka!a ca!e "ycie, tu wychowywa!a dzieci. Zosta!a 
sama, bo m#" nie wytrzyma! ci#g!ego n'kania, wy!#cza-
nia pr#du, nocnego nachodzenia i dobijania si' nowych 
w!a%cicieli do drzwi. Umar! w zesz!ym miesi#cu. Ostatnie 
pó! roku le"a! chory, od tego czasu ju" w ogóle na nic nie 
starcza!o, ani na czynsz, ani na leki.

Pomagaj# jej m!odzi ludzie, organizuj# si', przyno-
sz# jej wod', pisz# pisma do s#du, prezydenta i wojewody, 
robi# pikiety. Tylko oni naprawd' co% robi#. Znane twa-
rze niemal ze wszystkich partii wyst#pi!y przed kame-
rami i tyle je widziano. Z jednej nikt si' nie pojawi!, ale 
to tylko dlatego, "e nowy w!a%ciciel kamienicy jest bra-
tem znanego pos!a z tej partii. Prezydent te" nie wyst'-
puje, sprzeda! gminn# kamienic' i los lokatorek ju" go nie 
interesuje. No i prywatnie zna si' z nowym w!a%cicielem – 
z balów, rautów, salonów.

Coraz wi'cej gmin w Polsce rezygnuje z rozbudowy 
lub remontu zasobów mieszkaniowych, woli je sprzeda& 
samym mieszkankom albo nowym prywatnym w!a%ci-
cielom. Miasto Wroc!aw w swoich dokumentach stra-
tegicznych zapisa!o jako swój cel ca!kowit# likwidacj' 
mieszkalnictwa komunalnego. Rozpocz'!o tym samym 
sprzeda" posiadanych kamienic prywatnym w!a%ci-
cielom. Wobec nik!ych nak!adów na remonty w latach 
poprzednich zasób mieszkaniowy jest w takim stanie, "e 
jego wykup, nawet po preferencyjnych cenach, i tak musi 
poci#gn#& za sob# ogromne nak!ady na remont i bie"#ce 
utrzymanie. Ma!o któr# z dotychczasowych lokatorek 
na to sta&. Jak pokazuj# przyk!ady „czyszczenia” kamie-
nic z Poznania, Warszawy,  ale i Wroc!awia, przemoc jest 
codziennym do%wiadczeniem osób, które zamieszkuj# 
w takich kamienicach. Przemoc to nie tylko drastyczne 
podwy"ki czynszów, $zyczne i psychiczne n'kania, ale 
równie" oboj'tno%& lub wspó!udzia! w!adz lokalnych, 
s#dów, prokuratur, policji
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Denerwuje mnie 
sposób mówienia 
o studentkach 
kierunków 
uwa$anych za 
„kobiece”. Pedago$ki 
nie nazywa si" 
nauczycielk! 
przedszkola, dla 
niej zarezerwowane 
jest okre&lenie 
„przedszkolanka” lub 
bardziej pogardliwe 
– „kibelkowa”. 
Studentki farmacji 
cz"sto s#ysz!: „po 
studiach b"dziesz 
sta% na kasie... tyle, 
$e w aptece”. Jakby 
stanie na kasie by#o 
czym& uw#aczaj!cym. 
Przemoc ukryta jest 
w j"zyku – na ogó# 
t#umaczona bywa 
jako $art. Niestety, 
profesje zwi!zane 
z etyk! troski nie 
uchodz! ani za 
presti$owe, ani za 
wyj!tkowo dobrze 
p#atne.
Joanna, 23 lata, 
studentka 
psychologii na 
Uniwersytecie 
Wroc!awskim

dla osób najubo"szych. Zrzeka si' natomiast odpowie-
dzialno%ci zapewnienia taniego dachu nad g!ow# nam 
wszystkim, w tym tak licznym w naszym mie%cie pracu-
j#cym biednym, których nie sta& na wynajem, a tym bar-
dziej kupno mieszkania na wolnym rynku. Dla wielu 
ludzi mieszkania komunalne stanowi# wi'c jedyn# roz-
s#dn# alternatyw'. Taka polityka jest rozpowszechniona 
w krajach, w których mieszkania s# znacznie bardziej 
dost'pne, jak na przyk!ad w Niemczech.

Mieszkanki i mieszka(cy Wroc!a-
wia otrzymuj" od w!adz miejskich 
wyra)ny sygna!: „nie chcemy d!u$ej 
zarz"dza# polityk" mieszkaniow", 
niech zajm" si% tym deweloperzy, 
nam zale$y na zyskach i presti$u”. 
W ten spos'b zrzucaj" z siebie 
koszty mieszkalnictwa, co nazy-
waj" „oszcz%dzaniem”, a zarazem 
nabijaj" kiesze( prywatnym firmom. 

To powoduje, "e $nansowy ci'"ar kupna i utrzyma-
nia mieszkania zostaje jeszcze bardziej zepchni'ty na 
barki ludzi, co najsilniej odbija si' na dochodach naj-
ubo"szych. Jest to przyk!ad neoliberalnej polityki miesz-
kaniowej: miasto ma funkcjonowa& jak $rma – zyskiwa& 
na sprzeda"y mienia lub oszcz'dza& na tym, co z tego 
mienia jeszcze zosta!o. Ludzie s# tu nieistotni – musz# 
poradzi& sobie sami. W dodatku j'zyk, jakim pos!uguj# 
si' najbardziej reprezentatywni urz'dnicy, jest krzyw-
dz#cy w stosunku do osób o niskich dochodach i pot'-

guje wrogo%& jednych zbiorowo%ci spo!ecze(stwa wobec 
drugich. Dlatego potrzebna jest te" spo!eczna kontrola 
dzia!a( politycznych. Nie pozwólmy sobie wmówi&, "e 
mieszkanie powinni mie& ci, którzy odpowiednio na 
to zapracuj#, podczas gdy my na prac' zawodow# b#d* 
prace domowe po%wi'camy prawie ca!y swój czas! Nie 
wierzmy miejskim urz'dnikom, kiedy mówi#, "e gmin-
nych mieszka( brakuje, podczas gdy tak wiele jest wokó! 
nas niezamieszkanych pustostanów! Ka"da i ka"dy z nas 
ma prawo do mieszkania, dzi% na nowo musimy o to 
prawo walczy&!

Jola Brzeska – pami"tamy!
Jolanta Brzeska by!a dzia!aczk" lokatorsk", za!o#ycielk" Warszawskiego Stowarzyszenia Lokator$w. 
1 marca 2011 r. zosta!a uprowadzona z domu, o kt$ry walczy!a. Kilka dni p$%niej, w Dzie& Kobiet, 
dowiedzieli'my si(, #e spalono j" #ywcem w Lesie Kabackim. Prokuratura umorzy!a 'ledztwo w sprawie jej 
zab$jstwa „z braku dowod$w”. Jola Brzeska, mimo kompletnej oboj(tno'ci ze strony w!adz publicznych, 
skutecznie zmaga!a si( ze skutkami reprywatyzacji. Bra!a udzia! w protestach przeciwko wyrzucaniu 
ludzi na bruk, s!u#y!a wsparciem moralnym i samodzielnie zdobyt" wiedz" innym lokatorom. Kamienic(, 
w kt$rej mieszka!a i kt$r" jej rodzina odbudowywa!a po wojnie, przej"! za darmo od miasta duet ksi(cia 
Huberta Massalskiego i Marka Mossakowskiego. Oporu Brzeskiej nie z!ama!y szykany i uporczywe n(kanie 
przez oprawc$w. Zosta!a w swojej kamienicy jako jedyna lokatorka. 
Podobnie jak w Warszawie, tak i we Wroc!awiu oraz wielu innych miastach w kraju, jeste'my 
wyw!aszczane z miejskiej przestrzeni. Ograbiane z miasta jako miejsca, gdzie marzenia o lepszym 
jutrze nie sprowadzaj" si( tylko do op!acenia czynszu. Z miasta jako miejsca, gdzie #ycie nie jest 
tylko ci"g!" gonitw" z pracy do domu i z domu do pracy za grosze. Z miasta jako miejsca, gdzie nikt nie 
grodzi nam przestrzeni i nie m$wi „zakaz wst(pu”. Na szcz('cie stawiaj" temu op$r pojedyncze osoby, 
grupy i stowarzyszenia tworz"ce ruch lokatorski, organizuj"c si( i walcz"c o dach nad g!ow". W tym 
sprzeciwie walka Joli Brzeskiej wci"# #yje!

Radni kontra mieszkanki: 
nie gramy do tej samej 
bramki

 Co roku miasto przeznacza %rednio na pi!karski 
klub +l#sk 10 mln z!, jest to równowarto%& 1/3 rocznych 
wydatków na ca!# kultur' $zyczn# we Wroc!awiu. Dla 
porównania: za t' kwot' mo"na by przez ca!y rok utrzy-
mywa& 5 "!obków lub zapewni& roczne  zasi!ki i pomoc 
w naturze dla najbardziej potrzebuj#cych, lub przez 3 
lata utrzymywa& domy i o%rodki kultury, albo przez 4 
lata utrzymywa& schronisko dla zwierz#t w mie%cie. 

 W 2013 r. strumie( $nansowania +l#ska z kasy miej-
skiej (czyli z naszych podatków) zosta! wzmocniony. 
Radni miejscy – na wniosek Rafa!a Dutkiewicza – zdecy-
dowali, "e miasto wykupi udzia!y w klubie, które  nale-
"a!y wówczas do Zygmunta Solorza. Transakcja by!a 
jednak wi#zana. Solorz w zamian za akcje za"#da!, aby 
miasto odda!o mu tak"e pieni#dze za dziur' przy Stadio-
nie Miejskim, któr# przygotowa! pod budowl' centrum 
handlowego. Centrum mia!o utrzymywa& +l#sk – mia!o, 
bo nikt nie dosta! kredytu, by w tym miejscu je postawi&. 

Ta impreza kosztowa!a mieszka(ców Wroc!awia !#cz-
nie 21,6 mln z! (18 mln z! za dziur' i 3,6 mln z! za udzia!y 
w klubie). Dla porównania: w 2014 r. planowane wydatki 
na budow' i remonty przedszkoli oraz "!obków to 10,7 
mln z!. Dutkiewicz zarzeka! si', "e miasto zabezpie-
czy!o %rodki na wykupienie klubu, jednak "adna pozycja 
w planie inwestycyjnym Wroc!awia na to nie wska-
zuje. Sugeruje to, "e cho& ten skok na kas' mieszka(ców 
by! planowany, to jednocze%nie mia! by& nietranspa-
rentny i dokonany za naszymi plecami. Decyzja by!a tak 
skandaliczna, "e wywo!a!a publiczne oburzenie. Dla-
tego te" kolejn# zagrywk# by!o jak najszybsze opchni'cie 
tej „%wietnej inwestycji”. Magistrat, bawi#c si' w rekina 
gie!dowego, na pocz#tku 2014 r. sprzeda! po!ow' udzia-
!ów w klubie 3 korporacjom (Hasco-Lek, Inter System 
i Supra Invest), na czym prawie nic nie zyska!. Teraz 
zosta!a nam ju" tylko do utrzymania dziura i 49% akcji 
WKS-u. Sk#d ten ruch? Kto na nim zarobi!? Inwestowa-
nie w spó!k' akcyjn# WKS +l#sk (czyli produkt $nan-
sowy) to ci#g!y obrót wirtualnych pieni'dzy przez te 
same banki (jak Bank Zachodni WBK czy Europejski 
Bank Inwestycyjny), które udzielaj# kredytów miastu, 
m.in. na dzia!alno%& klubu. Taka sytuacja pokazuje, "e 
na lokaln# polityk' najwi'kszy wp!yw maj# nie miesz-
ka(cy, lecz banki.

Miasto nadal jest udzia!owcem 
klubu, dlatego wzrosn" roczne 
wydatki na jego utrzymanie. W tej 
logice pi!karze *l"ska, utrzymy-
wani po cz%&ci z kasy miejskiej, 
stan" si% w pewnym sensie pracowni-
kami samorz"dowymi, gdy$ podobnie 
sta!o si% z pracownicami $!obk'w, 
gdy w 2011 r. plac'wki zacz%!y by# 
bud$etowane przez lokalne samo-
rz"dy. B%d" to chyba najwy$ej 
op!acani pracownicy miejscy, gdy$ 
roczne kontrakty dla najlepszych 
pi!karzy *l"ska wahaj" si% od 200 
do 300 tys. euro (u&redniaj"c ok. 84 
tys. z! miesi%cznie). Taka pensja sta-
nowi prawie sze&cioletnie zarobki 
salowych i m!odszych opiekunek 
w $!obkach lub miejskich bibliote-
karzy (ok. 1200-1300 z! netto mie-
si%cznie). Oczywi&cie nie ca!a kwota 
kontrakt'w pi!karskich b%dzie 
dotowana z bud$etu miasta, ale dla 
katastroficznych skutk'w wystar-
czy, by chocia$ ich cz%&# by!a przez 
nas op!acana. Pomy&lmy zatem, kto 
jest nam bardziej potrzebny, pi!-
karze czy osoby, kt're opiekuj" si% 
naszymi dzie#mi lub &wiadcz" inn" 
prac% na rzecz nas wszystkich? 

 Historia wspierania przez miasto WKS-u to nie tylko 
wch!anianie publicznych pieni'dzy i dóbr przez rynki 
$nansowe. Pompowaniu kasy w +l#sk towarzyszy bru-
natnienie miasta. W ci#gu ostatnich 2 lat mieli%my do 

Przemoc wyboru

Podobno wszystko zale"y od nas samych. W telewizji 
nasz# uwag' przyci#gaj# pos!anki, które z u%miechem 
na ustach twierdz#, "e same zawdzi'czaj# sobie wybór 
%cie"ki kariery, pracy czy studiów. W swoich zwierze-
niach id# o krok dalej – mówi#, "e tajemnic# ich sukcesu 
jest trud oraz ci'"ka praca. Jasne, ka"da z nas dobrze wie, 
"e bez uporu oraz ch'ci nie jest !atwo zmotywowa& si' do 
dzia!ania. Niestety, ograniczanie si' tylko do powszech-
nie nam znanych hase!: „Sama we* sprawy w swoje r'ce” 
czy „Jeste% pani# w!asnego losu” powoduje, "e nie wida& 
wielu czynników, które maj# realny wp!yw na to, jak-
ich wyborów dokonujemy. Ci#gle musimy podejmowa& 
decyzje odno%nie tego, któr# prac' zdoby&, kiedy 
najlepiej schudn#&, wyjecha& za granic', wzi#& %lub, 
kredyt na mieszkanie czy zdecydowa& si' na dziecko. 
Idea, która stoi za takim pojmowaniem rzeczywisto%ci 
sk!ania nas do my%lenia, "e dzi'ki niesko(czonym 
mo"liwo%ciom wyboru mo"emy w pe!ni sterowa& sob# 
oraz najbli"szym otoczeniem. Wmawia si' nam, "e 
nasze "ycie musi by& idealnie zaprojektowane – w g!owie 
dokonujemy ci#g!ych kalkulacji „za” i „przeciw”, „dobre” 
„z!e”. Tego typu zachowanie podobne jest do wyboru 
odpowiedniego myd!a toaletowego czy jakiego% innego 
produktu dost'pnego w supermarkecie. Zak!adamy, 
"e jeste%my niedoskona!e, bo czego% nam brakuje – 
wybra!y%my z!e studia lub w ogóle ich nie podj'!y%my, 
nie potra$my znale*& idealnej pracy, urodzi!y%my 
dziecko w z!ym momencie albo w ogóle nie chcemy by& 
matkami. Próbujemy si' naprawi&, dostosowa&, bo czu-
jemy si' winne tego, jakie jeste%my. Mamy by& hiper-
elastyczne, superprzedsi'biorcze, dost'pne 24 godziny 
na dob' ze s!uchawk#, komputerem i dzieckiem na kola-
nie. Przeci#"one prac# i odpowiedzialno%ci# zaczynamy 
si' ba&, frustrowa& i coraz bardziej martwi& o w!asn# 
przysz!o%&.

Media, politycy i pracodawcy twierdz#, "e jeste%my 
wolne, "e ka"dy – niezale"nie od p!ci, wieku, rasy, sek-
sualno%ci, zdrowia czy zarobków – ma niesko(czon# 
ilo%& mo"liwo%ci wyboru. To przekonanie podykto-
wane jest ich w!asnym do%wiadczeniem, które jest zde-est zde-
cydowanie inne od tego, czego do%wiadczamy w naszym 
"yciu. Niektórym wydaje si', "e ju" samo prawo wyboru 
za!atwia spraw'. Ale w rzeczywisto%ci mo"emy wybiera& 
mi'dzy czym% beznadziejnym a jeszcze gorszym. Stu-
dentki pracuj#ce na %mieciówkach ca!# swoj# pensj' 
przeznaczaj# na wynajmowanie mieszkania. Niektórzy 
podejmuj# ryzyko – zaci#gaj# kredyt, by potem przez 
trzydzie%ci lat sp!aty "y& w stresie i strachu przed 

czynienia przynajmniej z kilkoma nacjonalistycznymi 
atakami we Wroc!awiu (na squat, na uniwersyt i na poje-
dyncze osoby). Rosn#ce nastroje faszystowskie s# jed-
nak karmione przez sam magistrat. Po atakach Ratusz 
„dbaj#c o nasze bezpiecze(stwo”, zamontowa! dodat-
kowe kamery w mie%cie (!#cznie z systemem ITS jest ich 
ok. 1500) oraz wyda! 1 mln z! na wzmocnienie policyjnej 
prewencji. Czujemy si' bezpieczniej? Nacjonalistyczne 
ataki w mie%cie s# dla lokalnych w!adz w dwójnasób u"y-
teczne. Z jednej strony znajduj# sobie w ten sposób koz!a 
o$arnego w postaci „kiboli”, przed którymi dzielnie (nie)
chroni# obywateli miasta, ale mog# wzmacnia& swoje 
zbrojne rami' – policj'. Jest to element polityki rz#dze-
nia poprzez wyznaczanie podzia!ów: na „normalnych” 
(przychylnych i podporz#dkowanych) i „nienormalnych” 
(agresywnych, ale te" buntuj#cych si') mieszka(ców. 
Z drugiej strony tworz# w ten sposób zas!on' dymn#, by 
w bia!ych r'kawiczkach prowadzi& swoj# rasistowsk#, 
antyspo!eczn# polityk': eksmisje z mieszka( komunal-
nych, ci'cia na wydatki publiczne, wojny propagan-
dowo-s#dowe z Romami,  bezdomnymi czy ulicznymi 
"ebrakami. Co istotne, pi!karskie igrzyska, które odtwa-
rzaj# wojny narodowe („my” kontra „oni”), pomagaj# 
budowa& nacjonalistyczn# to"samo%ci miasta, co pod-
kr'ca niech'& i wrogo%& do innych – „obcych”. W obliczu 
ubo"enia znacznej cz'%ci ludno%ci miasta lokalne w!a-
dze zagospodarowuj# frustracj' i gniew ludzi w ramach 
spektakularnych meczy czy koncertów. Takie odwraca-
nie uwagi od codziennych warunków "ycia ma budowa& 
$kcyjn# wspólnot', któr# lokalne w!adze b'd# mog!y 
jeszcze !atwiej zarz#dza&. 

Podczas, gdy miasto komercjalizuje lub prywaty-
zuje kolejne sfery "ycia codziennego, ograniczaj#c tym 
samym dost'p do przestrzeni i us!ug publicznych dla 
mieszka(ców, nast'puje swoista nacjonalizacja ($nan-
sowanie z bud"etu publicznego) prywatnej spó!ki akcyj-
nej +l#sk Wroc!aw. Taka polityka do%& jasno wskazuje 
na priorytety lokalnych w!adz – antyspo!eczne inwesty-
cje kosztem nas wszystkich. Decyzje w!adzy o tym, by 
ustawi& strumie( $nansowania w kierunku jednego pi!-
karskiego klubu, mo"e sta& si' dla nich kolejnym pretek-
stem do ci'& w wydatkach na spo!eczne zabezpieczenia 
nas wszystkich: powszechny dost'p do opieki dla dzieci, 
do kultury i edukacji, do mieszkalnictwa komunalnego 
czy miejskiego transportu. Zamiast zwi'ksza& %rodki na 
te cele, a tym samym obni"y& koszty dost'pno%ci tych 
%wiadcze( oraz upowszechni& je i podnosi& ich jako%& dla 
mieszkanek i mieszka(ców, lokalni radni wol# gra& do 
bramki banków i bogaczy takich, jak miliarder Solorz. 
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Trzymamy kciuki za Rom$w 
rumu#skich

W kwietniu 2013 roku na !amach Gazety Wyborczej 
ukaza! si' wywiad pt: Miasto rozdarte: chcieliby pomóc 
Romom, ale ich wyrzucaj!. By! to dalszy ci#g losów 
Romów rumu(skich, zamieszka!ych na opuszczonym 
terenie ogródków dzia!kowych przy ul. Kami(skiego. 
-yj# oni w barakach bez kanalizacji, bie"#cej wody, czy 
pr#du. Warunki maj# bardzo trudne, ale tam mog# 
mieszka& ca!ymi rodzinami. O%rodki pomocy spo!ecz-
nej dla bezdomnych, niestety, dziel# rodziny. Je%li jeste% 
biedny, nie masz pieni'dzy na mieszkanie, to nie masz 
prawa do "ycia ze swoimi najbli"szymi. Twój g!os si' nie 
liczy. Korzystaj#c z pomocy, zgadzasz si', "eby inni decy-
dowali za ciebie i twoj# rodzin'.

Znamienna w tym wywiadzie by!a wypowied* Magda-
leny Okulowskiej z biura prasowego urz'du miejskiego, 
do dzi% aktualna, je%li chodzi o polityk' miasta wobec 
Romów. Urz'dniczka powiedzia!a, "e nie ma "adnej 
sprzeczno%ci mi'dzy udzielaniem pomocy, a stawianiem 
przed s#dem Romów w celu uzyskania prawomocnego 
wyrok o ich eksmisji. Jednak nie wspomnia!a o braku 
mediacji przed jego rozpocz'ciem ani braku szczegó!o-
wych pomys!ów, co dalej z ca!# t# spo!eczno%ci# si' sta-
nie. W czasie trwania procesu pojawia!y si' artyku!y 
o przeniesieniu Romów na Tarnogaj do kontenerów 
i podzieleniu rodzin. W tej sprawie jak w soczewce sku-
piaj# si' problemy miejskie i mo"emy obserwowa& naj-
wi'kszy blef magistratu wobec wszystkich mieszka(ców 
miasta: brak polityki spo!ecznej! Brak realnych i pod-
miotowych konsultacji spo!ecznych, w tym szczególnie 
z grupami najubo"szymi, osobami bezdomnymi, mat-
kami samotnie wychowuj#cymi dzieci, migrantami, 
takimi jak Romowie rumu(scy. Brak ponoszenia odpo-

wiedzialno%ci za spo!eczne potrzeby mieszka(ców mia-
sta. A brak perspektywicznego patrzenia na problemy 
mieszka(ców jest przemoc#, bo marginalizuje du"# 
cz'%& spo!ecze(stwa, w tym Romów rumu(skich.

Miasto, jako organ administruj#cy, zrzuca odpowie-
dzialno%& za polityk' miejsk# na organizacje pozarz#-
dowe, których dzia!a( równie" nie wspiera, traktuj#c 
je przedmiotowo. Przyk!adem jest chocia"by historia 
próby eksmisji o%rodka dla rodzin bezdomnych „Pierw-
szy krok”, który prowadzi organizacja pozarz#dowa. 
Ta sama organizacja, któr# magistrat chcia! pozosta-
wi& bez budynku zast'pczego zosta!a wpisana w ramach 
antyspo!ecznej kampanii „Daj#c pieni#dze na ulicy, nie 
pomagasz” jako o%rodek z ramienia miasta, który udziela 
kompleksowego wsparcia osobom najubo"szym i bez-
domnym. Reasumuj#c, kampania „anty"ebracza” odsy!a 
do instytucji, której sam magistrat nie wspiera w realny 
i wystarczaj#cy sposób, "eby mog!a udziela& komplekso-
wej pomocy.

Co do kampanii, by!o ju" mnóstwo g!osów sprzeciwu 
wobec antagonizowania spo!ecze(stwa wewn#trz ró"-
nych grup, jak chocia"by Romów. Skoro miasto nie ma 
pomys!u na systemow# i realn# pomoc, to odcinanie si' 
i represje wobec "ebrz#cych ludzi s# przemoc# podwójn#. 
Nie daj#c szansy uzyskania wsparcia od s#siadów, prze-
chodniów, podgrzewaj# nastroje niech'ci i dziel# 
spo!ecze(stwo.

Ta kampania oraz proces unaoczniaj# równie" sytu-
acj', w której w!adza nie traktuje mieszka(ców podmio-
towo. W wywiadzie udzielonym Marzenie -uchowicz 
Mundra Ciurar, jedna z mieszkanek koczowiska, tak opi-
suje kontakt z instytucjami miejskimi, które rzekomo 
„pomagaj#”: Kiedy dostali"my kartki z informacjami, 
#e otworzyli dla nas punkt informacyjny przy MOPS, to 
te# wszystkich namawia$am, #eby tam i"%. Cz&"% rodzin 
z koczowiska posz$a. Kazali nam odpowiada% na pyta-
nia w ankietach. Mówili"my im, #e chcemy pracowa%. I co? 
Nikt si& ju# do nas nie odezwa$. Wi&c po co by$o tam i"%?

Natomiast wed!ug urz'dniczki miejskiej, dzia!anie 
opisane przez Mundr' Ciurar jest reakcj# na problem 
i prób# zaradzenia: To, co my mo#emy zrobi%, robimy. Na 
przyk$ad ostatnio podj&li"my prób& zewidencjonowania 
wszystkich mieszka'ców koczowiska, a tak#e poinformo-
wali"my ich pisemnie o tym, #e bezprawnie zajmuj! teren.

Ewidencja i poinformowanie, "e Romowie musz# opu-
%ci& teren, jest zdaniem urz'dników miejskich form# 
pomocy.

Problem wypierania odpowiedzialno%ci za sytu-
acj' Romów rumu(skich pokazuje nam, "e dzia!ania 
wokó! polityki spo!ecznej s# wydmuszk#. Nag!o%nie-
nie medialne i odzew osób publicznych, grup aktywi-
stów czy organizacji pozarz#dowych obna"y! sytuacj', 
w której miasto staje wobec problemu i jedyne, co robi, to 
obmy%la strategi' pozbycia si' problemu przez usuni'cie, 
zepchni'cie jeszcze bardziej na margines lub obarczenie 
odpowiedzialno%ci# za niego samej grupy.

W!adzom miasta uda!o si' równie" podsyci& nastroje 
ksenofobiczne, mówi#c, "e Romowie dostan# mieszkania 
socjalne (wypowied* Paw!a Czumy, ówczesnego rzecz-
nika prasowego). Wiadomo jednak by!o, "e na miesz-
kanie socjalne czeka si' latami, mo"na by!o równie" 
przewidzie&, "e to mocno poruszy sfrustrowane spo!e-
cze(stwo i wrogo nastawi do spo!eczno%ci rumu(skich 
Romów. -e nie ma na to nawet realnych mo"liwo%ci, 
w sytuacji kiedy miasto prowadzi antyspo!eczn# polityk' 
mieszkaniow# opart# na likwidacji lokali gminnych.

Nadal du"a cz'%& mieszka(ców Wroc!awia jest prze-
konana, "e dzia!acze „praw cz!owieka” wywalcz# dla 
Romów superwarunki wsparcia i maj# z tym k!opot, bo 
ksenofobicznie s#dz#, "e „obcej grupie” si' to nie nale"y 
lub s#dz#, "e wskutek pewnej kalkulacji takiego wsparcia 
Romowie stan# si' grup# uprzywilejowan#.

Warto jednak zada& sobie pytanie, czy je%li uda!oby 
si' wygra&, to nie powinni%my wykorzysta& tej sytuacji, 
aby "#da& od magistratu uruchomienia programów spo-
!ecznych dla wszystkich potrzebuj#cych? Czy wygra-
nie sprawy romskiej nie przybli"y!oby nas do debaty na 
temat sytuacji spo!ecznej i mieszkaniowej wszystkich 
potrzebuj#cych? I czy nie tego magistrat boi si' najbar-
dziej? A mo"e tego, "e wsparcie jednej grupy, co do któ-
rej jest wiele niech'ci w spo!ecze(stwie, odbierze im 
g!osy wyborcze? W ka"dym razie w tym l'ku w!adzy nie 
ma przestrzeni realnego namys!u nad problemami spo-
!ecznymi. Zamiast tego jest przestrze( do walki o utrzy-
manie w!adzy i zmarginalizowanie g!osów protestów 
oraz napuszczanie na siebie ró"nych grup wykluczanych 
przez t' w!adz'.

Przed wyborami rozwi#zania sprawy prawdopodob-
nie nie b'dzie, bo ma to nie zrazi& wyborców, którzy 
sfrustrowani faktem swoich niezrealizowanych potrzeb 
(mieszkania komunalne czy niskie czynsze, dost'p do 
szkó! w pobli"u domu, "!obków itp.) czuj# niezgod', "eby 
najpierw t' pomoc otrzymali „obcy”, je%li oni czekaj#, 
pracuj#, p!ac# podatki.

Jednak brak polityki spo!ecznej i wycofywanie si' mia-
sta z zaspokajania potrzeb jego mieszka(ców b'd# post'-
powa!y, je%li nie zrozumiemy tego, "e wi'kszo%& z nas  
nie jest jego bene$cjentami i "e nieustannie (uprzywile-
jowana) w!adza wyrzuca nas na margines. Wszyscy jeste-
%my Romami!

Przeciwko prywatyzacji 
opieki

Od lat Manify formu!uj# postulat zwi'kszenia jako%ci 
i dost'pno%ci us!ug opieku(czych dla dzieci, osób cho-
rych i starszych. Mimo "e w!adze pa(stwowe i samo-
rz#dowe maj# obowi#zek zapewnia& opiek' oraz 
wychowanie obywatelkom i obywatelom, nie trak-
tuj# tego problemu priorytetowo. Dzi% w Polsce opieka 
jest zorganizowana w taki sposób, aby jak najbardziej 
zmniejsza& jej koszty. Praca opieku(cza musi by& przez 
kogo% wykonana, aby spo!ecze(stwo w ogóle mog!o 
funkcjonowa&. Zatem, gdy instytucje publiczne nie 
wywi#zuj# si' ze swoich obowi#zków, praca ta spada na 
barki zwyk!ych ludzi, przede wszystkim kobiet.

We Wroc!awiu obni"anie kosztów jest szczegól-
nie widoczne w zakresie opieki nad dzie&mi do lat pi'-
ciu. Magistrat niejednokrotnie znajdowa! pieni#dze na 
monumentalne inwestycje czy igrzyska sportowe, ale 
nie ma woli, aby zwi'kszy& ilo%& publicznych "!obków 
i przedszkoli. Przez kilkana%cie lat wybudowano zaled-
wie dwa "!obki (po tym jak w latach 90. zlikwidowano 
ich ponad po!ow'), cho& potrzeby s# znacznie wi'ksze. 
Bud"etowe wydatki inwestycyjne na polityk' spo!eczn# 
(w tej kategorii mieszcz# si' "!obki) stanowi!y mniej ni" 
pó! procenta wszystkich inwestycji w latach 2010-2014! 
Liczba przedszkoli publicznych we Wroc!awiu nawet 
spad!a (mi'dzy rokiem 2002 a 2012 zlikwidowano 5 
przedszkoli). Cho& rokrocznie brakuje miejsc w publicz-
nych placówkach, miasto !atwo pozbywa si' tego dobra 
– na przyk!ad przedszkola na ul. Bartla, które ma by& 
zamkni'te we wrze%niu.

Zamiast budowa& nowe i najbardziej po"#dane przez 
rodziców – bo lepszej jako%ci pod wzgl'dem edukacji 
i opieki – publiczne placówki, miasto wspiera prywatne 
b#d* fundacyjne przedszkola i "!obki, które pod ka"dym 
wzgl'dem oferuj# gorsze warunki. Wiele nowych pla-
cówek dzia!a jedynie przez 5 godzin, co nie wystarcza 
pracuj#cym rodzicom. Wi'kszo%& z nich pomija regu-
lacje Karty Nauczyciela i zatrudnia nauczycielki i opie-
kunki na tymczasowe umowy, za bardzo niskie pensje 
(pomocnice nauczycielek w pi'ciogodzinnym punkcie 
przedszkolnym nie zarabiaj# nawet 800 z! netto, cho& 
wykonuj# bardzo ci'"k# i odpowiedzialn# prac'). Nowe 
placówki, zamiast swoich kuchni, preferuj# ta(szy i gor-
szej jako%ci katering. W!adze miejskie wspieraj# te" 
budowanie kontenerowych placówek, które – jak wyka-
za!y niedawne badania – maj# znacznie gorsz# akustyk' 
ni" zwyk!e budynki, a wi'kszy ha!as szkodzi zarówno 
dzieciom, jak i nauczycielkom. Konsekwencj# prywa-
tyzacji i deregulacji by!o równie" powstawanie niekon-
trolowanych placówek – gdzie dochodzi!o do nadu"y&, 
jak cho&by w g!o%nej sprawie punktu przedszkolnego we 
Wroc!awiu, gdzie zn'cano si' nad dzie&mi.

Podobnie jak w!adze samorz#dowe, pa(stwo te" nie 
traktuje powa"nie pracy opieku(czej. Smutnym tego 
przyk!adem jest zesz!oroczna ustawa pozbawiaj#ca 
dochodu ok. 100 tys. opiekunów osób niepe!nospraw-
nych. S# to ludzie, którzy rezygnuj# ze zwyk!ej pracy, 
po%wi'caj#c ca!y swój czas na opiek' nad niepe!no-
sprawnym cz!onkiem/-ni# rodziny. W ramach „pomocy” 
pa(stwowej dostawali do tej pory skandalicznie niskie 
%wiadczenia (620 z!). Niestety, niemal po!owa z nich nie 
otrzymuje ju" nawet tego wsparcia. Rz#d uzna!, "e „tak 
wysokie” %wiadczenia zbytnio obci#"aj# bud"et pa(stwa 
i ograniczy! je, odbieraj#c je tym, którzy/re opiekuj# si' 
osobami z niepe!nosprawno%ci# stwierdzon# po 18. roku 
"ycia. Nie pierwszy raz w imi' dyscypliny $nansowej 
odebrano ludziom nabyte prawa.

Dzia!ania rz#du wywo!a!y liczne protesty opieku-
nów i opiekunek. Akcje protestacyjne przynios!y pewne 
pozytywne skutki – rz#d podj#! proces ustawodawczy na 
nowo. Jednak szanse na to, aby w ramach neoliberalnej 

polityki ci'& bud"etowych zagwarantowano opiekunkom 
i opiekunkom godne wynagrodzenie s# niewielkie.

Na obu powy"szych przyk!adach wida& polityk' 
opart# na tymczasowych, koniunkturalnych rozwi#-
zaniach oraz brak perspektywicznego my%lenia, które 
zapewni!oby lepsz# jako%& "ycia w przysz!o%ci (nam 
i przysz!ym pokoleniom).  Ta „kontenerowa polityka” 
pogarsza jako%& us!ug przez pogorszenie warunków 
pracy w sektorze opieki. Tymczasowo%&, niskie p!ace, 
coraz d!u"szy czas pracy, to upowszechniaj#ce si' sytu-
acje w takich zawodach jak: piel'gniarka, opiekunka 
dzieci'ca, nauczycielka czy opiekunka osób starszych. 
„Kontenerowa polityka” polega te" na swoistej prywa-
tyzacji opieki. Z jednej strony prywatne $rmy sprze-
daj# te us!ugi po rynkowych cenach, na które nie b'dzie 
sta& wi'kszo%ci ludzi. Z drugiej – chodzi o przerzuca-
nie odpowiedzialno%ci na gospodarstwa domowe, które 
same musz# wykonywa& prac' opieku(cz#, poniewa" 
zostaj# pozbawione niezb'dnego wsparcia.

Kiedy znalaz#am 
si" na rynku pracy, 
spotka#am si" 
z nierówno&ciami. 
Do&wiadczenie 
macierzy'stwa, 
a pó(niej samodzielne 
$ycie ukaza#y 
mi ju$ wcze&niej 
dysproporcje w tym, 
jak funkcjonuj! 
m"$czy(ni, a jak 
kobiety. Ale dopiero, 
kiedy zderzy#am si" 
z sytuacj! op#acenia 
$#obka czy niani, 
której zmuszona 
by#am odda% ca#! 
swoj! pensj", 
zauwa$y#am ró$nice 
mi"dzy  zarobkami 
moimi a m"$a.
Zofia, 32 lata, 
nauczycielka w 
szkole publicznej

Czuj", $e wi"kszo&% 
w ogóle nie docenia 
mojej pracy. 
Urz"dnicy traktuj! 
nas jak „nie wiadomo 
co”. Od wielu lat 
zarabiam tyle samo, 
a niestety, musz" 
pracowa% d#u$ej. 
Chcia#abym, $eby kto& 
doceni#, jak trudna 
jest praca z ma#ymi 
dzie%mi. 
Anna, 39 lat, 
opiekunka w $!obku 
publicznym, zarabia 
ok. 1600 z!

zad!u"eniem. M!ode matki pracuj# na dwóch eta-
tach – oprócz zarabiania przejmuj# równie" obowi#zki 
domowe: pior#, sprz#taj#, gotuj# oraz opiekuj# si' 
dzie&mi. Kobietom ogranicza si' tak"e prawa do legalnej 
i bezpiecznej aborcji, refundowanej antykoncepcji czy 
rzetelnej edukacji seksualnej. Sojusz pa(stwa z kapita!em 
nakazuje, jak d!ugo i za ile mamy pracowa&. Sojusz 
ko%cio!a z pa(stwem ro%ci sobie prawo do decydow-
ania o tym, jak, kiedy i gdzie mamy rodzi& dzieci i z kim 
je wychowywa&. No i co? Nie wida&, "eby którakolwiek 
z nas mia!a przed sob# mo"liwo%& wolnego wyboru.

Swoboda wyboru nie dotyczy wszystkich. Indywidu-
alne podejmowanie decyzji skazuje nas na osamotnienie. 
Kryzys wi'zi, wspólnoty i solidarno%ci mi'dzyludz-
kiej ma swoje prze!o"enie na brak zainteresowania poli-
tyk# lokaln# i pa(stwow#. Wobec tego ogranicza nam 
si' dost'p do informacji publicznej i odbierane s# nam 
prawa do uczestniczenia w decyzjach podejmowanych 
przez urz'dników.

Zmiana jest mo"liwa, polega na wypracow-
aniu wra"liwo%ci wobec innych, wyczuciu sytuacji 
i przeformu!owaniu wyobra*ni. Ju" teraz mo"emy 
wp!ywa& na rozwój solidarno%ci spo!ecznej, która 
przybli"y zmian'. Zacznijmy od odmowy wyboru tego, 
co nam si' oferuje!

W 2013 roku *wiatowa Organizacja 
Zdrowia og!osi!a, $e ponad 1/3 kobiet na 
&wiecie pada ofiar" przemocy fizycznej 
lub seksualnej. Jak podaje Amnesty 
International, na &wiecie wi%cej kobiet 
w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek 
przemocy ni$ na raka, malari% czy 
w wypadkach drogowych. W Polsce 
w 2012 roku, wg zg!osze( „Niebieskiej 
Karty”, 77 tys. os'b do&wiadczy!o 
przemocy domowej, z czego a$ 65% 
stanowi!y kobiety. Niezale$ne badania 
pokazuj" jednak, $e ta liczba jest 
mocno zani$ona. Sprawcami przemocy 
s" najcz%&ciej osoby z najbli$szego 
otoczenia. Dzi%ki wieloletniej walce 
ruchu feministycznego fizyczna 
i seksualna przemoc wobec kobiet 
zacz%!a by# rozpoznawana jako 
systemowy problem. Wynika on 
z przedmiotowego traktowania 
cia! , seksualno&ci i zdrowia kobiet 
przez pa(stwo, instytucje religijne 
czy rynki. Kobiety trac" mo$liwo&# 
decydowania o sobie z powodu braku 
lub ograniczonych praw, jak r'wnie$ 
z powodu braku &rodk'w materialnych 
oraz represyjnych norm spo!ecznych. 

Je%li do%wiadczasz przemocy, we 
Wroc!awiu porady i wsparcia mo&e 
udzieli' ci Centrum Praw Kobiet 
(tel. 713580874) lub Fundacja na 
Rzecz R$wno%ci (tel. 723174717). 

Og$lnopolskie telefony 
interwencyjne to: Og$lnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie (tel. 801120002), CPK 
(tel.600070717).


