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Streszczenie 
Polityka miejska najsilniej kształtowana jest przez dwa wymiary potransfor-
macyjnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju: młodą i relatywnie słabą 
demokrację oraz silny, w znikomym stopniu neutralizowany polityką społecz-
ną, neoliberalizm przemian gospodarczych. Globalna tendencja do neoliberali-
zacji systemów gospodarczo-społecznych spowodowała, że w polityce miasto 
zaczęło być postrzegane przede wszystkim jako obszar zintensyfikowanej 
aktywności ekonomicznej, a nie zbiorowej konsumpcji. W nadganiających 
ekonomiczne zapóźnienie gospodarkach postsocjalistycznych neoliberalizacja 
celów polityki miejskiej doprowadziła do zdominowania jej przez problemy 
ekonomiczne. Wycofywanie się ze społecznej polityki redystrybucji inten-
syfikuje procesy polaryzacji przestrzeni miast. Niezrównoważony rynek 
mieszkaniowy, inicjowane programami rewitalizacji procesy gentryfikacji, 
powszechność grodzonych osiedli, komercjalizacja przestrzeni publicznych 
spowodowały mobilizację opozycji społecznej w formie ruchów miejskich 
walczących o prawo do miasta. Przygotowywane na szczeblu krajowym 
ustawy dotyczące krajowej polityki miejskiej, polityki rewitalizacyjnej, 
partycypacyjnych procedur w planowaniu miejskim są reakcją na budzące 
się postawy obywatelskie dojrzewającej w kraju demokracji. Jej relatywna 
młodość osłabia możliwości równoważenia rozwoju całego systemu spo-
łeczno-gospodarczego kraju. 

Słowa kluczowe: neoliberalna polityka miejska, prawo do miasta, ruchy 
miejskie 
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ROzuMIENIE POLITYKI MIEJSKIEJ 

Polityka miejska należy do tych pojęć, których znaczenie rozumiemy raczej intu-
icyjnie niż definicyjnie. Jeśli zachodzi konieczność doprecyzowania jej znaczenia, 
to na ogół definiujemy ją poprzez cele, których realizacji służy. 

Cele polityki miejskiej wyrastają z konieczności rozwiązywania problemów 
miejskich. Nieuchronnym, kolejnym dylematem definicyjnych zmagań z po-
lityką miejską jest zatem pytanie o problemy miejskie. Jakie kwestie stają się 
problemem miejskim formułującym przedmiot polityki miejskiej, i w którym 
momencie? Pytanie o problematyzację zjawisk w kontekście uniwersalnym 
stawia Foucault (2000), próbując dociec mechanizmu działania procesu, który 
prowadzi do sytuacji, w której określone zjawiska, procesy, zachowania stają się 
problemem. Foucault zwraca uwagę na historyczny wymiar rozumienia zjawiska 
jako problematycznego, podkreślając, że te same zachowania bądź tendencje 
w określonym czasie są społecznie akceptowane i pomijane, podczas gdy w innym 
momencie rozwoju społecznego zostają zdefiniowane jako problem. 

Problem miejski jest przede wszystkim problemem społecznym. Niewątpliwie 
momentem historycznym, w którym doszło do sproblematyzowania całego szere-
gu zjawisk miejskich, dotychczas powszechnie akceptowanych jako immanentne 
cechy rozwoju miasta, było ukształtowanie się w zachodniej tradycji badawczej 
orientacji strukturalistycznej, odwołującej się m.in. do marksowskiej tradycji 
filozoficznej. W jej duchu rozwinął się radykalny nurt badań miejskich [Castells 
1982, 1983; Harvey 1973, 1982]. Był on reakcją na kryzys miejski, który ujawnił 
się z całą mocą w latach 60. XX wieku, a który stanowił wyraźny sygnał, że dłu-
gotrwały okres powojennego boomu gospodarczego w silnie uprzemysłowionych 
krajach świata dobiega końca. 

Termin polityka miejska zaczął być powszechnie używany pod koniec 
lat 60. na określenie szerokiego spektrum działań wprowadzonych przez 
rząd Stanów Zjednoczonych w celu zwalczania ubóstwa w miastach. Jak 
podaje Moynihan [za: Cochrane 2007: 6], polityka miejska została explicite 
zdefiniowana jako odrębne pole polityki społecznej w wyniku powołania do 
życia w 1969 r. Rady do Spraw Miejskich, której zadaniem było wsparcie działań 
ówczesnego prezydenta R. Nixona na rzecz rozwoju narodowej polityki miejskiej. 

Polityka miejska została więc uformowana jako obszar działalności władz 
publicznych dążących do zapobiegania problemom społecznym miast i ich 
rozwiązywania. Wypracowany wówczas model polityki miejskiej zakładał, że 
naczelnym jej zadaniem jest redystrybucja dóbr i usług publicznych, mająca 
zapewnić równy dostęp do nich wszystkim obywatelom oraz świadczenie po-
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mocy potrzebującym grupom społecznym. W centrum zainteresowania polityki 
miejskiej były problemy, a nie zadania. Zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, 
bezpieczeństwo, opieka społeczna, usługi w zakresie pośrednictwa pracy czy 
planowanie były domenami realizacji zadań polityki miejskiej. 

NEOLIBERALNA POLITYKA MIEJSKA

Dominujące skupienie uwagi na powinności polityki miejskiej w procesie spo-
łecznej reprodukcji uległo dramatycznej zmianie w połowie lat 80. Głębokie 
przemiany społeczno-polityczne świata i będący ich konsekwencją neoliberalny 
zwrot w gospodarce globalnej położyły kres dotychczasowemu modelowi pro-
wadzenia polityki miejskiej. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie miała 
krytyka polityki państwa opiekuńczego, dokonana zarówno przez lewicowe partie 
i organizacje polityczne oskarżające ją o nieefektywność działań i faktyczne 
utrwalanie istniejących nierówności społecznych, jak i przez ugrupowania o orien-
tacji prawicowej widzące w niej przyczynę spowolniania rozwoju gospodarczego 
poprzez stały wzrost podatków i fiskalnych obciążeń sektora produkcyjnego, 
mających służyć opiece i wyrównywaniu dysproporcji społecznych. Powszechne 
zaczęło być przekonanie, że jeśli rząd lokalny będzie nadal ograniczał zakres 
swojej aktywności do działań interwencyjnych w sytuacji wzrostu bezrobocia 
i gospodarczego załamania, działając jedynie na zasadzie koła ratunkowego, to 
nigdy nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców. Jeżeli uzna się nato-
miast, że dobrobyt społeczny, a w tym poprawa warunków życia najuboższych 
grup społecznych są funkcją wzrostu ekonomicznego miasta, to zadaniem rządu 
lokalnego jest aktywne zaangażowanie na rzecz stymulowania i kształtowania 
tego wzrostu. 

Wobec powyższego w centrum politycznej kwestii miejskiej znalazł się roz-
wój gospodarczy oraz wykorzystywanie profitów płynących z gospodarowania 
rynkiem nieruchomości. Miejsce dotychczas przeważających interpretacji struk-
turalistycznych, opisujących miasto jako strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
zdefiniowaną przez zbiorową konsumpcję, a politykę miejską jako zespół działań 
skupionych na procesie społecznej reprodukcji, zajęły teorie, w których miasto 
jest przedstawiane jako obszar zintensyfikowanej aktywności ekonomicznej. 
Teorie identyfikujące miasto jako „machinę wzrostu” [Logan, Moloch 1987], wę-
złowe miejsce ekonomicznej działalności, wpłynęły na redefinicję celów i zadań 
polityki miejskiej. Przestała być ona bierna w stosunku do sfery ekonomicznej 
miasta. Prowzrostowy zwrot w polityce miejskiej uczynił ją odpowiedzialną za 
sferę ekonomiczną. „Nowa polityka miejska”, jak ją określił Cox [1997], zaczęła 
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być rozumiana w kategoriach budowy koalicji miejskich, reżimów miejskich 
i publiczno-prywatnego partnerstwa, mających służyć szeroko rozumianemu 
sukcesowi ekonomicznemu miasta [Stone 1989, 1993; Stoker 1995; Sagan 2000]. 

Istotę zmiany charakteru polityki miejskiej opisuje Harvey [1989: 10], 
twierdząc, że należący już do przeszłości w rozwiniętych krajach Zachodu mo-
del administracyjnej polityki miejskiej (urban managerialism) przekształcił się 
w model miejskiej przedsiębiorczości (urban entrepreneurialism), głównie pod 
wpływem klimatu powstałego w wyniku rosnącej konkurencji między miasta-
mi. Zachowania konkurencyjne stały się potężną, zewnętrzną siłą wymuszającą 
prowadzenie przez indywidualne ośrodki miejskie polityki silnie zunifikowanej 
i podporządkowanej dyscyplinie i logice kapitalistycznych stosunków produkcji. 
Miasta zaczęły przekształcać się z opartych jedynie na zyskach z nieruchomo-
ści układów wzrostu lokalnego w swego rodzaju terytorialne przedsiębiorstwa. 
Główną rolę w procesie transformacji polityki rozwoju miast odegrały kształtu-
jące się na zasadach przedsiębiorczości: kultura, kapitał społeczny, innowacyjne 
środowisko, powiązania sieciowe, strategiczne alianse, partnerstwo publiczno-
-prywatne itp. [por. Jessop 1997]. 

Wraz z intensyfikacją działań polityki miejskiej w sferze wzrostu gospo-
darczego oraz podnoszenia konkurencyjności miejskich gospodarek została 
ona uznana za jeden z elementów ogólnego rozwoju gospodarczego i polityki 
społeczno-ekonomicznej restrukturyzacji państwa. Tym samym polityka miejska 
stała się kluczowym elementem neoliberalnego zwrotu w gospodarce globalnej, 
zaś miasta urosły do roli jednego z podstawowych czynników kształtujących 
charakter tych zmian. Sytuacja ekonomiczna miast przestała być postrzegana jako 
kontekst uformowany przez siły zewnętrzne, nadrzędne w stosunku do lokalnego 
środowiska miejskiego, ale wręcz przeciwnie, jako rezultat prowadzonej przez 
miasto polityki. Nowe polityki miejskie, prezentowane w ostatnich dekadach 
pod hasłami miasta neoliberalnego, miasta postindustrialnego, miasta przedsię-
biorczego czy też miasta kreatywnego [por. Beaten 2012; Holgersen 2015], na 
wzór prywatnych przedsiębiorstw mierzą wzrost i sukces miast w kategoriach 
monetarnych, nie jakościowych. Miasta jako megaprzedsiębiorstwa w sposób 
aktywny wpływają na kierunki narodowej i światowej gospodarki. Poprzez po-
litykę lokalizacyjnej atrakcyjności skierowaną przede wszystkim do sektorów 
usług finansowych i nieprodukcyjnych usług wysokich technologii w znacznym 
stopniu stymulują zmianę struktury gospodarki globalnej, ukierunkowując ją na 
rozwój sektora usług, a nie produkcji. 
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POLITYKA MIEJSKA w POTRANSfORMACYJNEJ POLSCE

Dominacja doktryny neoliberalnej i związane z nią procesy globalizacji doprowa-
dziły do swoistego spłaszczenia i zrównania w zakresie wymogów strukturalno-
-funkcjonalnych odmiennych historycznie faz rozwoju różnych regionów świata 
poprzez narzucenie im modelu działania właściwego fazie postindustrialnego 
kapitalizmu, którą osiągnęły najwyżej rozwinięte gospodarki świata [Stanisz-
kis 2006]. W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach postsocjalistycznych, 
na procesy transformacji globalnej nałożyła się zasadnicza dla tych krajów 
transformacja systemowa, wymagająca zmiany sposobu organizacji struktur 
państwowych, tworzenia podstawowych struktur samorządowych i budowy no-
wych relacji władza centralna – władza lokalna. Kondycja gospodarcza państw 
postsocjalistycznych powracających na drogę rozwoju demokratycznego i gospo-
darki rynkowej, spuścizna państwowego totalitaryzmu stworzyły nieporównanie 
trudniejsze warunki prowadzenia konkurencyjnej polityki miejskiej przedsiębior-
czości, która stała się modelem polityki realizowanym w Polsce od roku 1990. 
Poziom trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć, kładąc fundamenty polityki 
miejskiej w Polsce, potęgowała jeszcze dodatkowo transformacja regionalna 
wynikająca z wejścia do wspólnoty państw europejskich. 

To niemal potrójne wzmocnienie efektu neoliberalnej doktryny rozwojowej 
doprowadziło do szczególnie głębokiej zapaści sfery opieki społecznej i uzna-
nia reguł rynkowego neoliberalizmu za obowiązujące we wszelkich wymiarach 
życia, nie tylko gospodarczego, ale także społecznego w kraju. Jeszcze jednym, 
dodatkowym czynnikiem wzmacniającym neoliberalną perspektywę rozwojową 
była strukturalno-systemowa spuścizna minionego ustroju oparta na sektorowych 
strukturach państwowych. Dominacja sektorowych struktur państwa totalitarnego 
wykluczała w praktyce inne formy organizacji działań w środowisku lokalnym. 
Terytorialne ujmowanie problemów i realizacja zadań miały znaczenie margi-
nalne. Paradoksalnie neoliberalny dyskurs odnoszący się do rynkowych zasad 
prowadzenia polityki pozostaje w zgodzie z sektorowym, branżowo ukierunkowa-
nym rozwojem państwa centralnie zarządzanego. Zorientowana na neoliberalne 
zasady transformacja kraju praktycznie zdemontowała, i tak wątły w krajach 
postsocjalistycznych, system planowania przestrzennego. Formowane w nowych 
warunkach systemowych polityki terytorialne, do których należy też polityka 
miejska, nie miały zatem wsparcia ze strony silnych struktur i tradycji plano-
wania przestrzennego. Z kolei dominujące sektorowe planowanie gospodarcze 
w sposób naturalny utrzymało swój prymat w nowej polityce przedsiębiorczości 
i konkurencyjności. Skutki tej głębokiej nierównowagi są dziś czytelne tak w kra-



14 IWONa SaGaN

jobrazie, jak i spójności rozwoju lokalnego i regionalnego. Jednocześnie problem 
odpowiedzialności polityk terytorialnych za rozwój infrastruktury społecznej 
zaczął być alarmująco zaniedbywany i ignorowany.

Konieczność zaangażowania się władz miejskich w ożywianie lokalnej 
gospodarki sprawiła, że prywatny sektor biznesu i przedsiębiorczości, a nie 
centralne struktury państwowe, stał się kluczowym partnerem w realizacji zadań 
związanych z rozwojem miasta i rozwiązywaniem jego społecznych problemów. 
Koalicyjny charakter struktur władzy lokalnej stał się istotnym wymogiem nowo-
czesnego sposobu zarządzania miastem. Jak pisze Fainstein [1995], koalicyjność 
struktur władzy i wynikająca z niej konieczność współzarządzania (governance) 
dotyczy w głównej mierze publiczno-prywatnego partnerstwa, postrzeganego 
jako sposób na ekonomiczną, społeczną, a w dalszej konsekwencji fizyczną 
regenerację miast.

Potrzeba aktywnego współdziałania z sektorem prywatnym została też 
w dużej mierze narzucona środowiskom lokalnym przez struktury nadrzędne – 
państwowe i międzynarodowe, wiążące dostępność funduszy pomocowych 
i różnego typu grantów z wymogiem współdziałania przy realizacji projektów 
z prywatnymi inwestorami. Polityczna siła lokalnej przedsiębiorczości nie wynika 
zatem jedynie z siły i politycznych zdolności elit biznesu, lecz jest w pewnym 
sensie „licencjonowana” przez państwo, jest siłą wynikającą ze strukturalno-
-strategicznej pozycji w szerszym systemie politycznym [Peck, Tickell 1995; 
Barnekov, Boyle, Rich 1989]. 

Niektórzy badacze skłaniają się wręcz do stwierdzenia, że w znacznej mierze 
dzisiejsza polityka miejskiej przedsiębiorczości bardziej niż na publiczno-prywat-
nym partnerstwie i zdobywaniu funduszy inwestycyjnych sektora prywatnego, 
opiera się na publiczno-publicznym partnerstwie i zdobywaniu funduszy gran-
towych sektora publicznego, które wspomagają inicjatywy realizowane przez 
sektor prywatny. Dobrym tego przykładem jest realizacja projektów związanych 
z prestiżowymi, światowymi wydarzeniami, takimi jak organizacja wielkich 
wydarzeń sportowych, wystaw międzynarodowych czy konkurowanie o status 
miasta szczególnego, np. stolicy kulturalnej Europy. O tego typu inwestycje 
zabiegają największe polskie miasta. Potężne strumienie środków z budżetów 
państwowych lub międzynarodowych przeznaczonych na konieczną infrastruk-
turę są głównym źródłem finansowego wsparcia dla inicjatyw realizowanych 
przez sektor prywatny. Stąd mowa o „koalicjach grantowych”, a nie „koalicjach 
wzrostowych” [Coachrane 1999; Coachrane, Peck, Tickell 1996]. Zatem w przeci-
wieństwie do założeń neoliberalnego modelu polityki miejskiej przedsiębiorczości 
interwencjonizm państwowy realizowany poprzez politykę grantów nie tylko nie 
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zanika, a wręcz, kształtując lokalne koalicje władzy i narzucając im określone 
zadania inwestycyjne, ulega wzmocnieniu o współpracę z sektorem biznesu  
[por. Brenner 2004; Jessop 1994].

POLITYKA MIEJSKIEJ PRzEDSIęBIORCzOśCI  
A POTRzEBY zBIOROwEJ KONSuMPCJI

Realizacja podstawowych usług publicznych (do czego zobligowane jest państwo 
w środowisku lokalnym) została we współczesnej polityce miejskiej przedsiębior-
czości podporządkowana neoliberalnym regułom jej prowadzenia. Zasada, że do-
starczycielem dóbr i usług publicznych jest jedynie państwo przestała obowiązać 
[Pinch 1989]. Liczne dobra konsumpcji zbiorowej zaczęły być dostarczane przez 
prywatnych przedsiębiorców. Publiczno-prywatne partnerstwo, stanowiące jedną 
z zasadniczych form prowadzenia polityki miejskiej przedsiębiorczości, zaczęło 
być silnie obecne w sferze konsumpcji zbiorowej. Rola państwa została w znacz-
nej mierze ograniczona do roli jedynie jednego z elementów tego współdziałania. 

Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie świadczenia usług publicznych 
jest obszarem aktywności władz lokalnych najbardziej społecznie kontrolowanym 
pod względem przejrzystości procedur i decyzji. Sposób, w jaki struktury rządo-
we lub samorządowe realizują partnerstwo w sektorze usług publicznych i na ile 
są one w stanie zabezpieczyć w nim interes społeczny, decyduje o tzw. dobrym 
rządzeniu (good governance).

Mieszkalnictwo

Mieszkalnictwo stanowi jeden z najważniejszych obszarów zbiorowej kon-
sumpcji. Warunki mieszkaniowe, a szerzej rynek mieszkaniowy był przyczyną 
kryzysów społecznych w perspektywie historycznej i jest nim nadal, jak pokazał 
kryzys finansowy z roku 2007. Z drugiej strony każdy kryzys gospodarczy spra-
wia, że mieszkalnictwo staje się kluczową kwestią społeczną. Mieszkalnictwo to 
obszar, w którym zderzają się z całą mocą podstawowe potrzeby egzystencjalne 
człowieka i ogromny potencjał rynku. Zbalansowanie interesów tych dwóch sił 
jest niezwykle trudne i rzadko w pełni się udaje.

Funkcja społeczna mieszkalnictwa jest na tyle podstawowa dla reprodukcji 
i równowagi całego systemu społeczno-ekonomicznego, że stało się ono narzę-
dziem prowadzenia polityki społecznej i zostało włączone w zakres świadczenia 
usług publicznych [Walsh 1995]. Mieszkalnictwo jest podstawowym czynnikiem 
sprawczym społecznej segregacji przestrzennej. Typ zabudowy, stosunki wła-
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snościowe, koszt, jakość i poziom utrzymania mieszkań to elementy różnicujące 
charakter mieszkalnictwa, nie tylko w podstawowym wymiarze schronienia, ale 
także w wymiarze symbolicznego elementu krajobrazu, inwestycji kapitałowej 
czy też w wymiarze zasobu, który wpływa na życiowe szanse i możliwości 
mieszkańców. Regulacja rynku mieszkaniowego może przybierać formę ochrony 
najsłabszych jednostek na tym rynku, ale także ochrony interesów najsilniejszych. 
Może ona zatem przyjmować formę społecznie inkluzywną lub ekskluzywną. 

Dostęp do pożądanych zasobów rynku mieszkaniowego ma tak duże zna-
czenie, że mieszkańcy bądź nabywcy są skłonni wykorzystać wszelkie, w tym 
również pozarynkowe i nieformalne mechanizmy do zdobycia lub utrzymania 
pożądanych przez siebie lokalizacji. Jednocześnie ze względu na swój potencjał 
rynek mieszkaniowy jest jednym z rynków najintensywniej penetrowanych przez 
kapitał prywatny.

Dostępność zasobów rynku mieszkaniowego jest zatem uwarunkowana 
aktywnością obu sektorów: publicznego i prywatnego. Dostęp do zasobów 
mieszkaniowych na poziomie miast jest kontrolowany zarówno przez publiczne 
struktury zarządzające miastem, jak i przez sektor prywatny reprezentowany 
przez deweloperów, właścicieli i agencje nieruchomości czy też kredytodawców 
hipotecznych. Jest to obszar bezpośredniego styku sektora publicznego, zabez-
pieczającego wymiar użytkowy mieszkalnictwa jako dobra społecznego i sektora 
prywatnego zabiegającego o wymiar wymienny nieruchomości mieszkalnych. 
Rynek mieszkaniowy jest bez wątpienia jednym z najbardziej korupcjogennych 
obszarów współpracy publiczno-prywatnej. Liczne i stale ujawniane w życiu 
publicznym afery związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych dotykają 
struktury władzy publicznej wszystkich szczebli.

Współczesne tendencje neoliberalizacji polityk miejskich jeszcze bardziej 
zaostrzyły kwestie nierówności na rynku mieszkaniowym. Rola państwa jako 
dostarczyciela usług mieszkaniowych uległa zdecydowanemu ograniczeniu. 
Manifestuje się to zarówno w zmniejszeniu zasobów mieszkań komunalnych, 
jak i ograniczeniu udziału sektora publicznego w budownictwie społecznym 
oraz programach wspierania siły nabywczej poszczególnych grup społecznych 
na rynkach mieszkaniowych. 

Polityka mieszkaniowa ukierunkowana na priorytety ekonomiczne lub brak 
tej polityki prowadzą zarówno do komercjalizacji [por. Jackson i in. 2000], jak 
i fragmentaryzacji przestrzeni miasta [Fainstein, Gordon, Harloe 1995]. Silne 
rozwarstwienie społeczne przestrzeni miasta powoduje, że raz uruchomioną 
spiralę podziałów trudno jest zatrzymać. Zamożni mieszkańcy, zabiegając o bez-
pieczeństwo, odizolowują swoje osiedla, tworzą ogrodzone, chronione systemami 
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zabezpieczeń i niedostępne dla innych użytkowników przestrzeni miasta enklawy. 
Formalnym uzasadnieniem istnienia grodzonych osiedli mieszkaniowych jest 
bezpieczeństwo. W rzeczywistości w wielu wypadkach chodzi o manifestację 
ekskluzywnego dostępu do wybranych stref mieszkaniowych przestrzeni miasta. 
Obecność tak drastycznie, fizycznie manifestowanej w przestrzeni miast segre-
gacji jest porażką polityki miejskiej w wymiarze społecznym.

Osiedla grodzone

Powstawanie osiedli grodzonych (gated community) stało się problemem global-
nym. Zakładanie osiedli grodzonych jest formą sprywatyzowanych działań na 
rzecz bezpieczeństwa. Globalny problem osiedli grodzonych jest zatem wyrazem 
kryzysu roli i znaczenia struktur państwowych we współczesnych społecznościach 
miejskich. Prywatne zarządzanie osiedlami grodzonymi oraz prywatne systemy 
zabezpieczeń prowadzą w praktyce życia miejskiego do eliminacji i delegalizacji 
na ich terenach usług publicznych; są formą protestu uprzywilejowanych grup spo-
łecznych wobec sposobu i jakości ich świadczenia przez państwo [Caldeira 2000]. 
Praktyka grodzenia osiedli prowadzi do zawłaszczenia i prywatyzacji dobra wspól-
nego mieszkańców miast, jakim jest miejska przestrzeń publiczna we wszystkich 
jej formach. Ogrodzone i zamknięte osiedla przegradzają istniejące ulice, wyłączają 
ze wspólnego użytkowania rozległe tereny wewnątrzmiejskie, zmieniając tym 
samym dzienne ścieżki wędrówek mieszkańców; obniżają funkcjonalność komu-
nikacyjną systemu miejskiego, a w konsekwencji dostępność fizyczną i czasową 
poszczególnych miejsc w mieście [por. Jałowiecki 2010]. W krajobrazie miasta 
są one manifestacją społecznych podziałów, symbolem polaryzacji i konfliktów 
społeczności lokalnej.

Rozwój osiedli grodzonych niewątpliwie łączy interesy trzech głównych 
aktorów wytwarzania tego typu jednostek mieszkalnych: deweloperów, władz 
lokalnych i właścicieli reprezentujących klasę średnią. Deweloperzy dążą do 
maksymalizacji zysku w efekcie budowy wysokiej gęstości osiedli mieszka-
niowych, wyposażonych w prywatnie świadczone dobra i usługi konsumpcji 
zbiorowej, podnoszące tym samym cenę oferowanych nieruchomości. Władze 
lokalne zabiegają o przyciągnięcie wpływowych, reprezentujących wysokie klasy 
społeczne mieszkańców-podatników, bez konieczności zwiększenia nakładów 
inwestycyjnych na lokalną infrastrukturę oraz dobra i usługi publiczne, które 
w osiedlach grodzonych finansują sami mieszkańcy. Właściciele pragną miesz-
kać w bezpiecznych, kontrolowanych, prestiżowych osiedlach posiadających 
ekskluzywny dostęp do licznych udogodnień [Kovács, Hegedüs 2014]. Relacje 
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pomiędzy tymi trzema kluczowymi podmiotami decydują o powszechności 
i charakterze powstających w miastach osiedli grodzonych.

Wyjątkową masowość zjawiska w postsocjalistycznych miastach wydaje się 
dobrze tłumaczyć analiza interesów i siła oddziaływania głównych graczy „poli-
tyki grodzenia”. Najsilniejszym graczem na scenach miast postsocjalistycznych 
są deweloperzy. Wynika to ze zdecydowanie słabszej niż w miastach Zachodu 
pozycji prywatnych nabywców nieruchomości i władz lokalnych. Liczebność 
klasy średniej w krajach postsocjalistycznych jest znacznie mniejsza, a jej wpływy 
ekonomiczne słabsze. Jest ona zbyt słaba, aby narzucać inny, własny styl i trendy 
mieszkaniowe. Zatem trudno uznać, że to lobbing i żądania jej przedstawicieli 
wymuszają ten typ budownictwa. Władze miejskie ze względu na niedofinanso-
wanie z budżetu państwa przeniesionych na nie obligatoryjnych zadań w zakresie 
świadczenia usług publicznych, borykające się z deficytowymi budżetami, de-
speracko poszukują inwestorów i płatników podatków lokalnych. Z tego powodu  
ulegają oczekiwaniom i żądaniom deweloperów [Kovács, Hegedüs 2014]. To 
zachwianie równowagi sił na scenie miejskiej skutkuje niekontrolowanym i ma-
sowym powstawaniem destruktywnych dla przestrzennej i społecznej spójności 
miasta osiedli grodzonych.

Skala zjawiska, jakim są osiedla grodzone w miastach, może zatem służyć 
jako syntetyczny wskaźnik jakości prowadzonej polityki miejskiej. Można za-
ryzykować stwierdzenie, że im więcej osiedli grodzonych w mieście, tym mniej 
w nim polityki miejskiej. 

Rewitalizacja

Rewitalizacja jest procesem odnowy zdegradowanych fizycznie, ekonomicznie, 
społecznie i środowiskowo obszarów. Jej pierwotnym celem była poprawa warun-
ków mieszkaniowych w najbardziej zaniedbanych i zdegradowanych obszarach 
miast. Zatem służyła ona wyłącznie celom społecznym. 

Neoliberalny zwrot w politykach miejskich spowodował przeformułowanie 
nastawienia polityk rewitalizacyjny z celów społecznych na rynkowe, osiągane 
poprzez wzrost wartości nieruchomości [Couch, Sykes, Cocks 2013]. Tendencje 
te doprowadziły do stopniowego wycofywania się władz miejskich z działań re-
witalizacyjnych ukierunkowanych na budowę niedrogich mieszkań, co stanowiło 
zasadniczy element oryginalnej koncepcji odnowy miejskiej. W zamian zaczęto 
inwestować środki rewitalizacyjne w takie przedsięwzięcia, jak infrastruktura 
transportowa, centra prestiżu, centra handlowe, luksusowe apartamentowce, pry-
watne kliniki i uniwersyteckie kampusy [Teaford 2000]. Prowadziło to do wzrostu 
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renty gruntowej, a w efekcie stopy zysku inwestycyjnego w rewitalizowanych 
obszarach. Konsekwencją społeczną tego kierunku działań rewitalizacyjnych były 
procesy relokacji nisko uposażonych grup społecznych zamieszkujących rewita-
lizowane dzielnice, często zmuszonych do obowiązkowego wykupu (compulsory 
purchase) zajmowanych uprzednio, a obecnie odnowionych nieruchomości [Gu-
zik, Micek 2009: 60]. Nieuchronnie wzrastały też czynsze. Większość dawnych 
mieszkańców nie była w stanie sprostać nowym wymogom finansowym, a to 
z kolei skutkowało przesiedleniami do socjalnych zasobów mieszkaniowych 
o mało atrakcyjnych lokalizacjach w mieście. W efekcie ten kierunek prowa-
dzenia polityki stymulował procesy gentryfikacji w rewitalizowanych obszarach.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, polityka 
rewitalizacyjna ma krótką historię. Systemowa zmiana 1989 roku spowodowa-
ła, że kwestie modernizacji i odnowy zdegradowanych obszarów miast zaczęły 
pojawiać się na listach problemów polityk lokalnych. Jednak brak środków 
finansowych był zasadniczą barierą w podejmowaniu i realizacji programów 
rewitalizacyjnych. Przełomem w polityce rewitalizacyjnej było wstąpienie Polski 
w 2004 r. w struktury Unii Europejskiej i uzyskanie dostępu do pomocowych 
funduszy strukturalnych traktujących potrzeby rewitalizacji jako jeden z kierun-
ków celowego wsparcia. Lawinowy wzrost liczby tzw. lokalnych programów 
rewitalizacji usytuował działania rewitalizacyjne w szeregu priorytetowych 
zadań polityki miejskiej.

Problemem wspieranej obecnie przez fundusze unijne działalności rewitaliza-
cyjnej jest jej silne zorientowanie na cele inwestycyjne. Powoduje to dominację 
inwestycyjno-modernizacyjnych projektów rewitalizacyjnych ukierunkowanych 
na miejsce, a nie na potrzeby społeczne. To ukierunkowanie rewitalizacyjnych 
programów UE pozostaje w zgodzie z dominującym w Europie Zachodniej mo-
delem przedsiębiorczo zorientowanej rewitalizacji centrów miast i neoliberalną 
koncepcją prowadzenia polityki miejskiej. Konsekwencją tego rodzaju działań 
rewitalizacyjnych jest opisana tendencja do rewitalizacji obszarów centralnych. 
Peryferyjne, niereprezentacyjne dzielnice miasta, mimo nagromadzenia w nich 
palących problemów społecznych, często pozostają zaniedbane i pomijane w ko-
lejnych programach rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne mają zatem znacznie 
częściej wizerunkowy niż społeczny charakter [Sagan, Grabkowska 2013]. 

Komercjalizacja przestrzeni publicznych

Przestrzenie publiczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji 
szeroko rozumianego politycznego wymiaru stosunków społecznych, czyli 
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w budowaniu stosunków międzyludzkich i kształtowaniu postaw społecznych, 
które wyrastają ze stałej obecności współdziałania i antagonizmów w relacjach 
interpersonalnych i między grupami społecznymi. Istnienie przestrzeni stanowią-
cych fora swobodnego dostępu i wyrażania własnych opinii jest zatem niezbędne 
do realizacji politycznego wymiaru życia miejskiego, którego rozumienia nie 
należy ograniczać jedynie do uczestnictwa w ruchach społecznych bądź w zin-
stytucjonalizowanych procesach politycznych.

Tworzenie, utrzymanie i kontrola przestrzeni publicznych ze względna na 
ich rangę i znaczenie społeczne były i są w centrum zainteresowania krajowych 
i miejskich polityk. Współczesna dominacja modelu polityki neoliberalnej sprzyja 
nasileniu tendencji do postępującej prywatyzacji przestrzeni publicznych miast. 
Przestrzenie publiczne, ze względu na dostępność oraz powszechność i trady-
cję ich ogólnospołecznego użytkowania są niezwykle atrakcyjne dla sektora 
prywatnej przedsiębiorczości. Jednocześnie model polityki miejskiej przedsię-
biorczości skłania do postrzegania przestrzeni miasta przede wszystkim jako 
obszaru inwestycji sektora prywatnego oraz dochodowej atrakcji turystycznej. 
Rodzi to realne zagrożenie powszechnego urynkowienia przestrzeni miasta [por. 
Zukin 1995]. Wiele z przestrzeni publicznych zmienia status własności, stając 
się przestrzenią prywatną, choć nadal oferującą usługi i funkcje zachowujące 
ich publiczny charakter użytkowania. W częstych dyskusjach nad kondycją 
współczesnych przestrzeni publicznych powszechnie podnoszone są obawy 
o postępujący proces korporatyzacji, utowarowienia i prywatyzacji przestrzeni 
publicznych [Sorkin 1992; 2010]. Deterioracji przestrzeni publicznych upatruje 
się także w narastających procesach społecznej polaryzacji przestrzeni miejskich, 
wykluczenia społecznego, inwigilacji i gentryfikacji [MacLeod 2002; Bernd, 
Helms 2003]. Efektem tych procesów jest standaryzacja sposobów zagospoda-
rowania przestrzeni publicznych, nadmierna kontrola podyktowana względami 
bezpieczeństwa, a w praktyce homogenizacja miejskich przestrzeni publicznych.

analizy kierunków przemian przestrzeni publicznych nie są jednak tylko 
pesymistyczne. aktywność ruchów miejskich w ostatnich latach wykazała, że 
możliwe jest zawłaszczenie przez mieszkańców licznych przestrzeni publicznych 
na cele kontestacji. To nowe zjawisko określane jest mianem powstańczych 
przestrzeni publicznych (insurgent public spaces), przestrzeni niezajętych (loose 
spaces), przestrzeni pośredniczących (intermediate spaces), przestrzeni polityki 
spotkań (spaces of a politics of encounter) [Leary 2013: 11].
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PRAwO DO MIASTA I RuChY MIEJSKIE

Przestrzeń i społeczność to dwa nierozdzielne komponenty kształtujące istotę 
miasta. Kwestia interakcyjnej zależności pomiędzy przestrzenią, niemal w całości 
przekształconą i wytworzoną przez człowieka, a jej determinującym wpływem na 
jakość życia mieszkańców jest powracającym, szczególnie silnie w okresach kryzy-
sów społeczno-ekonomicznych, dylematem. Opublikowanie przez Lefebvre’a eseju 
o Prawie do miasta na rok przed buntem społecznym 1968 roku nie jest przypad-
kiem, lecz odzwierciedleniem nastrojów społecznych tego czasu [Lefebvre 1996]. 
Powrót idei prawa do miasta i odrodzenie się ruchów miejskich w ostatniej dekadzie 
stanowi wyraz kolejnego kryzysu społeczno-politycznego o wymiarze globalnym.

Wspólnotowe działania wyrastające z poczucia społecznej krzywdy i niespra-
wiedliwości, które inicjowane są przez mieszkańców miast lub przybierają formę 
fizycznej manifestacji w przestrzeni miejskiej, określane są mianem miejskich 
ruchów społecznych. Podstawowym obszarem kontestacji ze strony miejskich 
ruchów społecznych jest świadczenie usług publicznych i zapewnianie dostępu 
do nich przez państwo i podległe mu struktury [Fincher 1987].

Nierównowaga głównych celów i zadań polityki miejskiej przedsiębiorczo-
ści w zakresie zbiorowej konsumpcji i rozwoju ekonomicznego przybrała tak 
intensywny charakter, że doprowadziło to do braku równowagi w traktowaniu 
tych dwóch sfer. Punkt ciężkości polityki miejskiej traktującej miasto jako 
miejsce zbiorowej konsumpcji uległ niebezpiecznemu przesunięciu w kierunku 
postrzegania miasta przede wszystkim jako miejsca skoncentrowanej aktywno-
ści ekonomicznej. Polityka miejska w coraz mniejszym stopniu wywiązuje się 
ze swej kluczowej roli, jaką jest przeciwdziałanie nierównościom społecznym 
generowanym przez sferę gospodarczą. Castells [1983] twierdzi, że państwo 
w świadczeniu konsumpcji zbiorowej nie tylko nie wywiązuje się z zadania 
niwelowania różnic społecznych, ale wręcz jest odpowiedzialne za tworzenie 
uprzywilejowanych politycznie sfer konsumpcji zbiorowej. W przypadku poli-
tyki miejskiej efekty komercjalizacji usług publicznych i nierównomiernego ich 
świadczenia są wyraźnie widoczne w polaryzacji społecznej przestrzeni miast. 
W efekcie niedostatków konsumpcji zbiorowej rodzi się zbiorowy aktywizm, 
którego wyrazem są miejskie ruchy społeczne, tworzenie organizacji pozarządo-
wych i inne formy mobilizacji społecznej wyrażające sprzeciw wobec sposobu 
zarządzania miastem i poziomu świadczenia usług publicznych.

Globalny kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku oraz związana 
z nim polityka oszczędnościowa jeszcze bardziej zaostrzyły nierówności i ob-
nażyły słabość polityki społecznej i sektora publicznego. Doprowadziło to do 
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powszechnej niezgody społecznej i kontestacji neoliberalnego modelu polityki 
[Peck 2012]. Protesty społeczne przybrały głównie formę protestów w przestrze-
niach miast. Ruchy protestacyjne w Hiszpanii, które rozpoczęły się w maju 2011, 
zostały nazwane ruchem Indignados (Oburzonych). Rozszerzył się on na liczne 
kraje Europy, a w połowie września 2011 zapoczątkował w Nowym Jorku ruch 
Occupy Wall Street. Ruch ten był wyrazem protestu i oburzenia wobec spo-
łecznych i ekonomicznych nierówności, a także niesprawiedliwości, korupcji 
i uzależnienia władzy publicznej od korporacyjnych interesów.

Ruchy te w dużej mierze zostały zapoczątkowane i rozszerzały swój zasięg 
dzięki komunikacji internetowej młodych ludzi na portalach społecznościowych, 
platformach dialogu obywatelskiego, a także dzięki działalności organizacji 
pozarządowych. Rola internetowych form komunikacji w kształtowaniu postaw 
młodych ludzi stała się na tyle znacząca, że zaczęto wręcz identyfikować Poko-
lenie Web 2.0, którego głównym źródłem wiedzy, ale też interaktywnej komuni-
kacji są narzędzia i technologie tzw. sieci 2.0, a więc portale społecznościowe, 
blogi, komunikatory, społeczne media, dziennikarstwo obywatelskie, wikipedia, 
komentarze [Grabkowska, Pancewicz, Sagan 2013].

Współczesne ruchy społeczne, co podkreślają ich analitycy [Miller 2000; Wol-
ford 2004], i co pozostaje w zgodzie z oceną zagrożeń współczesnej demokracji 
Laclau’a [2001], są znacznie bardziej rozproszone w swych celach i znacznie 
bardziej wąsko, jednozadaniowo zorientowane. Jednocześnie formują się one 
w poprzek tradycyjnych klasowych podziałów społecznych oraz wykorzystują 
niekonwencjonalne taktyki działania. Ukierunkowane są nie tylko na cele in-
strumentalne, ale także na znaczenia, identyfikacje, subiektywnie definiowane 
wartości. Co ważne, współczesne ruchy społeczne wykazują znacznie słabsze 
tendencje do przeradzania się w partie polityczne bądź do budowania stałych 
struktur organizacyjnych zapewniających realizację celów. Ruchy te mają zatem 
znacznie bardziej efemeryczny charakter, co nie oznacza, że są mniej skuteczne. 
Dobrego przykładu skuteczności ich działań dostarcza ruch społecznego protestu 
zorganizowanego przeciwko wprowadzeniu ustawy aCTa (anti-Counterfeiting 
Trade agreement). Zorganizowane przez internautów na początku 2012 roku 
protesty, gromadzące tysiące ludzi w licznych polskich miastach rozlały się na 
inne kraje europejskie i doprowadziły do zablokowania ratyfikacji umowy. 

W polskich miastach wyraźnie narasta aktywność obywatelska mieszkańców, 
przejawiająca się oddolnymi działaniami na rzecz poprawy jakości otaczającej ich 
przestrzeni i warunków życia. Część z tych działań to przedsięwzięcia realizowane 
w ramach mniej lub bardziej sformalizowanych ruchów miejskich, które w zasad-
niczej mierze bazują na internetowej komunikacji i wykorzystywaniu platform 
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społecznościowych do komunikacji i podejmowania wspólnych inicjatyw. Jak 
dotychczas najbardziej trwałą i zorganizowaną formą tych ruchów jest Kongres 
Ruchów Miejskich, który został zainicjowany przez grupę miejskich aktywistów 
z Poznania. Obrady Kongresu w 2011 roku zakończyły się sformułowaniem 
dokumentu Tezy o mieście, który został symbolicznie przybity do drzwi w sie-
dzibach rad miejskich szeregu miast w kraju. Zestaw postulatów odwołuje się do 
społecznie ważnych i zaniedbywanych w polityce miejskiej kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju czy realnej partycypacji w oparciu o sformułowany 
przez Davida Harveya paradygmat zarządzania miastem pod hasłem prawo do 
miasta [Harvey 2012]. 

Wydaje się, że przeprowadzenie zmian o charakterze ogólnospołecznym 
i systemowym nadal wymaga tworzenia znacznie bardziej stabilnych i „twardych” 
struktur organizacyjnych ruchów społecznych. Można jednakże zaryzykować 
stwierdzenie, że jednostkowe sukcesy ruchów społecznych są w stanie dopro-
wadzić do przekształcenia całego systemu społeczno-ekonomicznego dzięki 
stopniowym, ewolucyjnym zmianom, a nie na drodze rewolucyjnego obalenia.

Niewątpliwą przewagą ruchów społecznych organizowanych w przestrzeni 
komunikacji sieciowej jest fakt, iż są one znacznie trudniejsze do wchłonięcia 
przez struktury rządzące i w ten sposób trudniejsze jest również zneutralizowanie 
ich opozycyjnego charakteru. Stałą praktyką każdej hegemonistycznej struktury 
władzy jest wygaszanie ruchów opozycyjnych poprzez uwikłanie przedstawiciel-
stwa tych ruchów w struktury zarządzające. Brak tradycyjnych, hierarchicznych 
struktur organizacyjnych, nie tylko ze względu na genezę, ale także ze względu 
na organizację w pełni sieciowych ruchów społecznych, ich efemeryczność, 
sprawiają, że ruchy tego typu są znacznie mniej podatne na korupcję, a przy-
najmniej znacznie trudniej wywierać na nie wpływ na tej drodze. Komunikacja 
sieciowa otwiera zatem nowe jakościowo możliwości mobilizacji społecznej, 
które z obecnej perspektywy trudno jest jeszcze jednoznacznie ocenić.

Ruchy społeczne są wyrazem kontestacji funkcjonowania struktur państwo-
wych zrodzonej z buntu, a nie z partycypacyjnego uczestnictwa. Ich niezwykle 
ważka rola polega nie tylko na wymuszaniu realizacji konkretnych jednostkowych 
postulatów, ale na tworzeniu i stabilizacji społeczeństwa obywatelskiego, którego 
rola w neoliberalnym paradygmacie rozwoju społecznego, wobec wycofującego 
się ze swych zadań sektora publicznego, jest kluczowa dla zachowania równo-
wagi całego systemu. Przygotowywane aktualnie na szczeblu krajowym ustawy 
dotyczące krajowej polityki miejskiej, polityki rewitalizacyjnej, partycypacyjnych 
procedur w planowaniu miejskim są reakcją na budzące się postawy obywatelskie 
dojrzewającej w kraju demokracji. 
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Relatywna młodość struktur demokratycznych w państwach postsocjali-
stycznych wobec silnej presji budowania gospodarki w duchu neoliberalizmu 
sprawia, że system społeczno-gospodarczy kraju rozwija się w warunkach silnych 
wewnętrznych napięć, nierównowagi i podziałów społecznych, czego dowodzi 
powyższa analiza. Swoistym wyrazem rodzących się konfliktów jest niestabilna 
i dynamiczna sytuacja na scenie politycznej kraju. Brak adekwatnej do dynamiki 
gospodarczych przemian kraju polityki społecznej, niesatysfakcjonująca jakość 
świadczenia usług publicznych, nad realizacją których powinny czuwać silne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wpływa negatywnie na efektywność 
funkcjonowania całego układu. Celem polityki miejskiej, będącej formą interwen-
cji władz publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców 
winno być równoważenie interesów wszystkich trzech sektorów: społecznego, 
prywatnego i publicznego, a tym samym równoważenie rozwoju miasta. 
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Iwona Sagan

YOuNg DEMOCRACY AND NEOLIBERAL uRBAN POLICY 

abstract

In a post-transformational socio-economic situation, urban policy is mainly shaped by two dimen-
sions: a young and relatively weak democracy; and a strong, economically- driven neoliberal policy, 
which is not balanced by a social welfare policy. Global neoliberal tendencies resulted in a shift 
of urban policy objectives from collective consumption to economic growth. This dominance of 
economic aims in urban policy is particularly visible in post-socialist countries, which are strug-
gling to catch up with economically developed countries. The growing social polarisation of urban 
spaces is a result of the withdrawal of state policy from social welfare tasks. an unstable housing 
market, gentrification processes initiated by the state-led revitalization, the spread of gated com-
munities, and commercialization of public spaces have given rise to social resistance. Mobilized 
urban movements are fighting for their rights to their cities. as a reaction to the growing demands 
from civil society for a more democratic policy, new national legislative proposals relating to  
urban policy, revitalization policy, and participation procedures have begun to be prepared by the 
state government. 

Keywords: neoliberal urban policy, right to the city, urban movements


