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Wprowadzenie 

Koncepcja obywatelstwa przechodzi od kilku dekad proces dekonstrukcji 

w  ramach nauk społecznych, z politologią na czele. Było ono dawniej trakto-

wane jako relatywnie jednolite. Jednak obecnie mamy do czynienia z pluraliza-

cją tego niezwykle istotnego dla politologa zagadnienia.  

Z jednej strony chodzi tu o różne podejścia mieszczące się nadal w tra-

dycyjnej formule relacji między jednostką (obywatelem) i państwem narodo-

wym. W tym przypadku wychodzi się poza tradycyjne ujmowanie obywatel-

stwa w kategoriach formalnych relacji i badanie kwestii praw i  obowiązków. 

Równie ważne staje się zwrócenie uwagi na praktykę funkcjonowania tej kon-

cepcji, na aspekt psychologiczny czy też związany z nim fenomen tożsamości. 

To jest odzwierciedlane w analizach obywatelstwa jako projektu normatywne-

go lub aspiracji nie tylko jednostek, ale również grup, np. wspólnot kulturo-

wych. Stąd też rozwija się m.in. koncepcja obywatelstwa wielokulturowego1. 

                                                           
1 Szerzej zob. np. Ch. Joppke, Multicultural Citizenship, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Hand-
book of Citizenship Studies, Londyn-New Delhi 2002, s. 245-258. 
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Na płaszczyźnie teoretycznej rozróżnia się z kolei różne typy obywatelstwa – 

republikańskie, liberalne, deliberatywne czy komunitarne2.  

Z drugiej strony wychodzi się poza koncepcje obywatelstwa państwa 

narodowego. W obliczu rozwoju globalizacji i zjawisk transnarodowych po-

wstają koncepcje postnarodowe niezwiązane lub luźno powiązane z  pań-

stwem narodowym. Obok ogólnego modelu, który jednak też nie do końca 

oddziela się od koncepcji obywatelstwa narodowego (gwarantem realizacji 

praw pozostaje państwo), wyróżniane są różne specjalne formy, jak chociażby 

obywatelstwo kosmopolityczne3. 

Oba wskazane powyżej aspekty dekonstrukcji koncepcji obywatelstwa 

są odzwierciedlane w rozwoju badań „obywatelstwa miejskiego”. Jest ono rea-

lizowane na poziomie lokalnym, jednak należy do tych koncepcji, które nadal 

w wielu aspektach wiążą się z państwem narodowym. Jak pokaże poniższa ana-

liza, kiedy doda się poziom regionalny, który trudno oddzielić od lokalnego, 

oraz transnarodowy, to dojdzie się do wniosku, iż obywatelstwo miejskie trze-

ba rozpatrywać w powiązaniu z wielopoziomowym zarządzaniem. Zagadnienie 

„zarządzania” jest zresztą koncepcją pomocniczą niezbędną do analizy obywa-

telstwa miejskiego, co potwierdzają publikacje traktujące o tych kwestiach 

łącznie4. Wszakże „zarządzanie” dotyczy przede wszystkim procesów formuło-

wania i implementacji polityki oraz podejmowania decyzji, w których współ-

cześnie biorą udział, zgodnie z koncepcją społeczeństwa sieciowego, różne 

                                                           
2 S. Sassen, Towards Post-National and Denationalized Citizenship, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner 
(red.), Handbook of Citizenship Studies, s. 280-281. 
3 Szerzej zob. Y. N. Soysal, Towards a Postnational Model of Membership, [w:] G. Shafir (red.), 
The Citizenship Debates. A Reader, Minneapolis, Londyn 1998, s. 191-206; A. Linklater, Cosmo-
politan Citizenship, [w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, s. 317-
332. 
4 Zob. np. M. Garcia, Citizenship Practices and Urban Governance in European Cities, [w:] „Ur-
ban Studies”, t. 43, nr 4, 2006, s. 745-765.  
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podmioty – rządowe i pozarządowe (organizacje społeczeństwa obywatelskie-

go, eksperci, itp.), na kilku powiązanych ze sobą poziomach, w tym lokalnym5. 

W odniesieniu do miast znajduje to odzwierciedlenie w koncepcji „inteligent-

nego miasta”, które inwestuje w kapitał ludzki, aby promować zrównoważony 

rozwój i osiągać wysoką jakość życia, przede wszystkim dzięki tworzeniu moż-

liwości partycypacji obywatelskiej wielu grup miejskich6.  

Zarządzanie w mieście wiąże się więc ściśle z demokratycznymi rząda-

mi, istotnymi z punktu widzenia realizacji koncepcji obywatelstwa. Obywatel-

stwo miejskie nie stanowi jednak w tym kontekście tradycyjnego modelu się-

gającego czasów starożytnych. Chodzi o obywatelstwo w  nowoczesnym mie-

ście i jego zarządzanie obejmujące skomplikowane aspekty organizacyjne i in-

stytucjonalne oraz mechanizmy i normy podlegające jednocześnie „deteryto-

rializacji” (polityka wykracza poza granice miasta) i  „reterytorializacji” (wspo-

mniane stykanie się z innymi poziomami, przede wszystkim narodowym). 

Obywatelstwo miejskie przyjmuje w tym kontekście specyficzną postać, od-

mienną od obywatelstwa narodowego. Cechuje je – w odniesieniu do obywa-

tela – lojalność wobec miasta nie tylko jako rzeczywistej przestrzeni, ale rów-

nież abstrakcyjnej koncepcji, rozwinięta cnota obywatelska przejawiająca się 

w różnych formach aktywności i wspominanej już partycypacji (dzięki czemu 

miasto staje się miejscem kształtowania tej cnoty poprzez doświadczenie, 

praktykę funkcjonowania wśród innych mieszkańców i uczenie się); w stosunku 

                                                           
5 L. Hoogue, G. Marks, Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance, 
[w:] „American Political Science Review”, t. 97, nr 2, 2003, s. 233; H. Kriesi, A. Silke, The Net-
work Approach, [w:] P.A. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Boulder 2007, s. 129-
154. 
6 Szerzej zob. A. Caragliu, Ch. Del Bo, P. Nijkamp, Smart Cities in Europe, Amsterdam 2009, s. 6. 
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do „nieobywateli” – dyscyplinujący charakter poprzez narzucanie pewnych 

reguł – oraz w relacjach z państwem – zasada subsydiarności7. 

Celem niniejszego artykułu jest, po pierwsze, zarysowanie koncepcji 

obywatelstwa miejskiego i rozwinięcie wspomnianych aspektów, a także jed-

noczesne porównanie jej z klasyczną koncepcją obywatelstwa narodowego dla 

lepszego zrozumienia tytułowego zagadnienia. Temu będzie poświęcona 

pierwsza część artykułu, uwzględniająca również krytyczne spojrzenie na oby-

watelstwo miejskie jako konstrukt teoretyczny, który nie uwzględnia do końca 

praktyki. Zasadniczym celem artykułu jest jednak przede wszystkim odpowiedź 

na pytanie o radzenie sobie z wyzwaniami dla miast, w kontekście funkcjono-

wania instytucji obywatelstwa, wynikającymi ze współczesnych procesów – 

m.in. globalizacji, migracji czy wielokulturowości. W gruncie rzeczy chodzi 

o odpowiedź na pytanie o innowacje w miastach dotyczące ich obywateli. 

Z tego względu po wskazaniu na istotę i najważniejsze wyznaczniki obywatel-

stwa miejskiego autor artykułu zamierza w jego drugiej części wskazać na przy-

kłady już istniejących innowacji w wybranych miastach europejskich i następ-

nie zaproponować nowe rozwiązania w tej materii, które w dużej mierze po-

stulują też inni badacze. 

 

Obywatelstwo miejskie – zarys koncepcji  

Na wstępie należy zarysować koncepcję obywatelstwa miejskiego. Będzie to 

możliwe dzięki wskazaniu na jego podstawowe wyznaczniki oraz dzięki jego 

porównaniu z obywatelstwem narodowym i zasygnalizowaniu krytycznych 

uwag (w celu przedstawienia wyraźnego i pełnego obrazu tytułowej koncepcji). 

 

                                                           
7 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship: Historical Images, Contemporary Practices, 
[w:] E. F. Isin, B. S. Turner (red.), Handbook of Citizenship Studies, s. 308-310. 
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Przedmiotowy i podmiotowy aspekt obywatelstwa miejskiego 

Obywatelstwo miejskie jest realizowane w mieście jako przestrzeni politycznej 

i publicznej, która jest konfigurowana poprzez korzystanie przez różne grupy 

osób z tzw. prawa do miasta. Pojęcie to, wprowadzone przez Henri Lefebvre’a 

w latach sześćdziesiątych XX w., oznacza, ogólnie rzecz ujmując, „prawo do 

pełnego życia miejskiego”8. W definicji Lefebvre’a pojawiają trzy elementy 

składowe: prawo do obecności w mieście i do „wywalczenia miasta” od domi-

nujących elit („uprzywilejowanych nowych panów”) oraz możliwość demokra-

tyzacji przestrzeni miejskiej9. Według Edesio Fernandesa w grę wchodzi, bar-

dziej konkretnie, realizacja dwóch podstawowych kategorii praw. Z jednej 

strony chodzi o możliwość korzystania ze wszystkiego, co oferuje oraz powinno 

dostarczać miasto, tj. z różnych usług związanych z mieszkaniem w przestrzeni 

miejskiej oraz uprawnień socjalnych. Trzeba wymienić w tym kontekście korzy-

stanie ze środków transportu, placówek służby zdrowia i edukacyjnych, insty-

tucji kulturalnych i naukowych, klubów i hal sportowych, itp., a także uzyski-

wanie dóbr mieszczących się w ramach polityki społecznej, tj. zatrudnienie, 

minimalny dochód, świadczenia socjalne czy mieszkanie. Można tu mówić 

o  społecznym wymiarze obywatelstwa miejskiego. Istnieje jednak również 

wymiar polityczny10. Z drugiej strony w „prawie do miasta” mieści się bowiem 

prawo do różnych form partycypacji w życiu miejskim, w tym w jego zarządza-

                                                           
8 J. Painter, Urban Citizenship and Rights to the City, Background Paper for the Office of the 
Deputy Prime Minister, Durnham University, April 2005, s. 10,  
https://www.dur.ac.uk/resources/cscr/odpm/Urban_Citizenship.pdf (7.01.2015). O koncepcji 
Lefebvre’a szerzej zob. H. Lefebvre, La Droit À La Ville. Société Et Urbanisme, Anthropos, Paryż 
1968. 
9 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…, s. 314. 
10 M. Garcia, Citizenship Practices…, s. 752-755. 
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niu11. Należy wskazać, za Sherry Arnstein, przede wszystkim te formy, które 

w rzeczywistości nie oznaczają rzeczywistego wpływu na zarządzanie miastem, 

czyli „manipulację” (np. włączanie obywateli do nic nieznaczących organów 

doradczych) lub „terapię”, np. branie udziału rodziców w zajęciach szkolnych 

mających na celu poprawę kontroli nad wychowaniem dzieci. Inna grupa to 

symboliczne gesty polityczne, nadal nieoznaczające pełnego uczestnictwa 

w życiu miejskim, m.in. informowanie obywateli, zwykłe konsultowanie się 

z nimi lub umieszczanie małej grupy przedstawicieli w radach, komitetach czy 

agencjach. Wreszcie właściwa partycypacja to przede wszystkim partnerstwo 

we wspólnych strukturach, delegowanie kompetencji w celu nadzorowania 

części projektu czy programu oraz kontrola obywatelska poprzez specjalne 

struktury monitorujące lokalne instytucje i ich politykę12. 

Bardzo wyraźnie widać, że obywatelstwo miejskie to koncepcja dyna-

miczna. Nie chodzi tu o coś danego, raz ustanowionego (sztywny katalog praw 

i obowiązków), ale o ciągłe działania obywateli miejskich mające na celu reali-

zację „prawa do miasta” w przestrzeni publicznej, na którą te działania mają 

wpływ13. Wiążą się one ze zgłaszaniem roszczeń do różnych praw oraz jedno-

cześnie z wyrażaniem swoich tożsamości poprzez dziesiątki grup zamieszkują-

cych miasta. Należą do nich m.in.: kobiety i mężczyźni, dorośli, rodzice i dzieci, 

ludzie młodzi i w podeszłym wieku, grupy etniczne i religijne, migranci 

i uchodźcy, religijni fundamentaliści i ludzie świeccy, mniejszości seksualne 

                                                           
11 A. Plyushteva, The Right to the City and Struggles over Urban Citizenship: Exploring the Links, 
[w:] „Amsterdam Social Science”, t. 1, nr 3, 2009, s. 85, http://socialscience.nl/wp-
content/uploads/2013/04/Volume-1-Issue-3-Article-6.pdf (7.01.2015). Por. E. Fernandes, Con-
structing the ‘Right to the City’ in Brazil, [w:] „Social Legal Studies”, t. 16, nr 2, 2007, s. 208. 
12 J. Painter, Urban Citizenship…, s. 12-14. Szerzej o różnych typach partycypacji obywateli zob. 
S. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, [w:] „Journal of the American Institute of Plan-
ners”, t. 35, nr 4, 1969, s. 216-224. 
13 A. Plyushteva, The Right to the City…, s. 82. 
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i heteroseksualiści, grupy zawodowe, pracownicy i wolontariusze, kierowcy, 

rowerzyści i piesi, pasażerowie autobusów, właściciele domów, posiadacze 

zwierząt, bezdomni, osoby niepełnosprawne, pacjenci, muzycy, malarze graffiti 

czy skateboardziści. Każda z tych grup ma jakieś prawa w przestrzeni miejskiej 

i może należeć do obywateli miasta14.  

W tym kontekście należy rozróżnić obywatelstwo miejskie od kategorii 

„sąsiedzkiego nacjonalizmu”. O ile w przypadku drugiego fenomenu charakte-

rystyczna jest ekskluzywność i zamknięty charakter wspólnoty, o tyle obywa-

telstwo miejskie wiąże się z inkluzywnością i otwartym charakterem. Jeszcze 

jedna różnica to bardziej kontestacyjny charakter sąsiedzkiego nacjonalizmu. 

Choć kontestacja i walka o prawa wpisana jest również w działania grup oby-

wateli miejskich, to jednak równie często mamy do czynienia z deliberacją, 

debatowaniem i negocjowaniem15. 

 

Perspektywa porównawcza 

Już na podstawie tego wstępnego zarysu przedmiotowego i podmiotowego 

zakresu obywatelstwa miejskiego widać zasadniczą różnicę pomiędzy nim 

a  obywatelstwem państwa narodowego. Koncepcja obywatelstwa miejskiego 

nie oznacza właściwie członkostwa w polity, ale praktykę artykulacji, roszczeń 

i odnawiania praw grup, poprzez przywłaszczanie i kształtowanie przestrzeni 

w  mieście16. Różnica ta jest dosyć oczywista, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 

uwagę fakt, że mamy do czynienia z innym terytorialnym punktem odniesienia 

w przypadku obu koncepcji. „Miejskość” wiąże się z szeregiem uwarunkowań, 

które kształtują koncepcję obywatelstwa miejskiego, a które w znacznie mniej-

                                                           
14 J. Painter, Urban Citizenship…, s. 11; E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…,  s. 313. 
15 T. Gordon, Urban Citizenship, [w:] W. T. Pink, G. W. Noblit (red.), International Handbook of 
Urban Education, Londyn 2007, s. 451. 
16 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…, s. 314. 
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szym stopniu można zaobserwować na poziomie krajowym. Przestrzeń miejska 

stwarza wiele okazji do praktykowania obywatelstwa poprzez oddolne, a nie 

odgórne działania mające miejsce dzięki licznym interakcjom, możliwym 

w sytuacji dużej gęstości zaludnienia. W tym kontekście Joe Painter pisze, że 

miasto umożliwia także różnorodne interakcje, które mogą wzbogacić nasze 

życie i przyczynić się do spełnienia w takich dziedzinach, jak artystyczna i kultu-

ralna ekspresja, sport, zabawa i rekreacja, edukacja i uczenie się, ekonomiczna 

okazja, przyjaźń, zrozumienie i solidarność oraz usługi wspólnotowe i działania 

wolontariackie17. Przestrzeń miejska tworzy więc dobre warunki do praktyko-

wania obywatelstwa miejskiego poprzez codzienne doświadczenie. Dodatko-

wym elementem umożliwiającym rozwój obywatelstwa miejskiego jest dobro-

byt. Uzasadnia on przede wszystkim fakt występowania z roszczeniami przez 

wspomniane powyżej grupy18. 

Te uwarunkowania występujące w miastach powodują, że obywatel-

stwo miejskie to specyficzna forma obywatelstwa, różniąca się wyraźnie od 

obywatelstwa państwa narodowego nie tylko wskazaną już istotą, ale również 

szczegółami. W aspekcie przedmiotowym zmienia się w porównaniu z ostat-

nim wymienionym typem obywatelstwa zarówno podejście do praw obywatel-

skich, jak również forma i treść tych praw oraz działań związanych z ich egze-

kwowaniem. Jak już wspomniano, prawa obywatela miejskiego nie są trakto-

wane jako przywileje, ale raczej jako roszczenia, które w stosunku do miasta 

i jego władz mają poszczególne osoby i grupy. Skoro „prawo do miasta” ma 

dynamiczny charakter, to szczegółowe prawa w nim się mieszczące nie mogą 

być sformalizowane w takim stopniu, jak prawa obywatela danego kraju. Nie 

istnieje na poziomie miejskim odpowiednik konstytucji, która zawierałaby ka-

                                                           
17 J. Painter, Urban Citizenship…, s. 8. 
18 Tamże, s. 6-10. 
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talog praw i obowiązków. Można też mówić o nowych typach praw mieszczą-

cych się w kategorii „prawa do miasta” (związanych m.in. z usługami miejskimi) 

lub o obszerniejszym ich katalogu (różne formy partycypacji) w porównaniu 

z obywatelstwem krajowym. W kontekście przedmiotowym obywatelstwo 

miejskie wyróżnia nie tylko wielość możliwości partycypacji, ale również nacisk 

kładziony na kontestację i opozycję wobec polityki instytucji i władz miejskich. 

Kontestacja stanowi zasadniczy element działania różnych grup obywateli 

miejskich, które muszą domagać się spełnienia ich roszczeń. Jej świadomość 

powinny mieć wszystkie grupy obywateli19.  

Istnieją również obowiązki związane z byciem obywatelem miejskim. Są 

one wpisane bardzo wyraźnie we wspominane już zasady lojalności oraz cnoty 

obywatelskiej. Skoro dany obywatel identyfikuje się z miastem i wnosi wkład 

w jego rozwój (miasto staje się po części wynikiem jego pracy), to będzie mu 

zależało na wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych, przestrzeganiu 

prawa i porządku publicznego. Z cnotą obywatelską wiąże się zarówno prawo, 

jak i obowiązek udziału w życiu publicznym, którego obywatel jest zarówno 

podmiotem, jak i przedmiotem. W ten sposób cnota obywatelska realizowana 

jest w postaci patriotyzmu20. 

Jeśli chodzi o zakres podmiotowy, to warto wskazać przede wszystkim 

na dwie kwestie różniące obywatelstwo miejskie i krajowe. Oczywiście liczba 

obywateli miejskich będzie znacznie mniejsza niż obywateli krajowych, ale ce-

chą charakterystyczną będzie znaczenie zamieszkiwania w danym mieście, ale 

formalny status uzyskany prze zasadę ius soli, ius sanguinis czy naturalizację 

(stąd trafniejsze jest użycie angielskiego terminu denizenship niż citizenship). 

                                                           
19 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…, s. 312-314; A. Plyushteva, The Right to the City…, 
s. 94-95; M. Garcia, Citizenship Practices…, s. 761-762. 
20 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…, s. 308-309. 
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Co więcej, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że obywatelstwo miejskie 

wykracza poza zbiór osób zamieszkujących w granicach miasta. Często wysu-

wane roszczenia dotyczą również osób mieszkających poza granicami miasta. 

Trzeba pamiętać o przedmieściach miast i szerszym sąsiedztwie, których 

w równym stopniu jak samo miasto dotyczy np. kwestia zanieczyszczenia po-

wietrza czy zbiorników wodnych i związane z tym prawo do czystego środowi-

ska. Niektórzy badacze twierdzą w tym kontekście, że zamieszkiwanie w mie-

ście nie jest absolutnym (ani wystarczającym) warunkiem bycia obywatelem 

miejskim. Liczy się aktywność obywatelska, którą może przejawiać w mieście 

(np. poprzez udział w proteście) o wiele szersze grono osób niż jego mieszkań-

cy21. Oczywiście ta kwestia wiąże się ze wspominanym już otwartym charakte-

rem obywatelstwa miejskiego oraz z niskim poziomem formalizacji. 

Druga bardzo istotna kwestia to wychodzenie w przypadku obywatel-

stwa miejskiego poza liberalną koncepcję obywatelstwa, związanego z prawa-

mi i obowiązkami jednostek wobec państwa (czy np. Unii Europejskiej w przy-

padku obywatelstwa unijnego). To poszczególne wspólnoty występują z rosz-

czeniami i wyrażają swoją tożsamość, która wcześniej była spychana do sfery 

prywatnej22. Podsumowanie porównania zawiera poniższa tabela. 

 

Pluralistyczne modele obywatelstwa miejskiego 

Na pierwszy plan w przypadku „prawa do miasta” wysuwa się w związku z po-

wyższą kwestią prawo do różnorodności, które tworzy konieczność implemen-

tacji bardziej pluralistycznych modeli obywatelstwa w przestrzeni miejskiej. 

Takie modele typu normatywnego wypracowywane są na płaszczyźnie 

teoretycznej w stosunku do poziomu państwowego. Celem takiego zabiegu 

                                                           
21 A. Plyushteva, The Right to the City…, s. 94. 
22 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…, s. 310-311. 
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jest dążenie do wpisania w model obywatelstwa fenomenu wielokulturowości, 

który wymaga przestrzeni publicznej do wyrażania różnych tożsamości przez 

wspólnoty na równi partycypujące i wchodzące w interakcje czy debatujące 

w tej przestrzeni. Tariq Modood i Nasar Meer piszą w tym kontekście o ideal-

nym typie w postaci „pluralistycznego państwa”, które wyraźnie promuje rów-

ność szans i uznaje różnorodność. 

 

Tab. 1: Obywatelstwo narodowe i miejskie – porównanie. 

Aspekt porównania koncep-

cji/Koncepcja 

Obywatelstwo narodowe Obywatelstwo miejskie 

Istota Członkostwo w polity Praktyka realizacji roszczeń  

w przestrzeni publicznej; 

partycypacja i kontestacja 

Treść Standardowy katalog pra-

wa/obowiązki 

Nowatorski katalog praw 

związany z „prawem do mia-

sta”/obowiązki 

Podejście do praw obywate-

la 

Prawa jako przywileje Prawo jako roszczenia 

Stopień sformalizowania Wysoki Niski 

Dynamika Mała Duża 

Typy podmiotów Jednostki Wspólnoty wyrażające swoją 

tożsamość oraz jednostki 

Inkluzywność Ograniczona Duża 

Sposób nabycia obywatel-

stwa 

Ius soli, ius sanguinis, natura-

lizacja 

Zamieszkiwanie w mieście 

lub jego przedmieściach 

przez określony czas (ang. 

denizenship) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tym modelu jednostki i wspólnoty są zależne od siebie, wchodzą we 

wzajemne interakcje i kreują wspólne cechy oraz posiadają władzę dystrybuo-

waną zgodnie z prawem i procedurami reprezentacji. Wielokulturowość czy 

raczej, jak postulują autorzy, „międzykulturowość” wpływa na przekształcenia 

tożsamości i zmiany w obrębie obywatelstwa narodowego oraz na oferowanie 
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przez powyższy model emocjonalnej tożsamości wobec całego państwa, zwią-

zanej ze wspólnymi celami i działaniami w sferze publicznej, co stanowi prze-

ciwwagę dla tożsamości związanej z przynależnością do poszczególnych wspól-

not, np. religijnych czy etnicznych. Jeśli weźmie się pod uwagę nacisk na różno-

rodność i element obywatelsko-terytorialny, a nie etniczny, to można mówić 

o  koncepcji „obywatelskiego pluralizmu”, który, według wymienionych nau-

kowców, występuje w Holandii. W tym samym nurcie mieści się wspominana 

na wstępie koncepcja „wielokulturowego obywatelstwa”, którego celem jest 

utrzymanie równowagi między polityką włączania grup religijnych czy etnicz-

nych a położeniem większego nacisku na pluralistyczne formy obywatelstwa 

narodowego i tożsamości23. 

Te pluralistyczne normatywne modele obywatelstwa są też przenoszo-

ne na poziom miast. Przykładowo, Painter pisze o modelu „radykalnego plura-

lizmu”. W tym modelu jednostki są jednocześnie członkami różnych wspólnot, 

ze zmiennym znaczeniem dla jednostek. Uznawana jest rola relacji opartych na 

klasie, płci, etniczności czy religii. Relacje między grupami generują zmienne 

wzory współpracy, konfliktu i obojętności. Zmienne sojusze i antagonizmy 

między grupami tworzą podstawę polityki miejskiej oraz uczestniczącego oby-

watelstwa miejskiego. Polityka miejska nie jest jednak tylko lokalną polityką 

 – wykracza ona poza granice miasta, podobnie jak działalność grup miejskich 

odbywająca się w otoczeniu miasta, w innych miastach oraz poza granicami 

kraju. Pewni członkowie grup mogą organizować się np. w formie stowarzy-

szeń, aby realizować interesy grupy. W ten sposób wzmacnia się aspekt party-

cypacyjny obywatelstwa miejskiego. Napięcia i sojusze mają miejsce między 

                                                           
23 T. Modood, N. Meer, Contemporary Citizenship and Diversity in Europe: The Place of Multi-
culturalism, [w:] R. Taras (red.), Challenging Multiculturalism. European Models of Diversity, 
Edynburg 2013, s. 33-42. 
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luźnymi grupami, a formalne grupy są źródłem kreatywności w polityce miej-

skiej (choć konflikt też może generować nowe idee). Kreatywność i innowacja 

wymagają aktywnego udziału przedstawicieli grup, czyli praktykowania obywa-

telstwa miejskiego, a więc partycypacji w różnych wspominanych formach24. 

 

Krytyczne spojrzenie na obywatelstwo miejskie 

Jak każda koncepcja, również obywatelstwo miejskie wymaga krytycznego 

spojrzenia. Można wskazać na trzy główne elementy krytyki: aspekt definicyj-

ny, metodologiczny i dylemat przystawania do rzeczywistości założeń teore-

tycznych. Jeśli chodzi o kwestię definicji, już kilkakrotnie sygnalizowany był 

problem określania obywatelstwa miejskiego mianem lokalnego. Dla przypo-

mnienia, obywatelstwo miejskie to konstrukt o otwartym i inkluzyjnym charak-

terze, niezwiązany z przynależnością do polity, a powiązany z aktywnym 

uczestnictwem, które dodatkowo dotyczy spraw wykraczających poza granice 

miasta. W związku z tym Marisol Garcia proponuje używać terminu „miejskie 

i regionalne formy obywatelstwa”. Wiąże się to również z bardzo ważnymi 

kwestiami polityki i zarządzania przestrzenią miejską, w przypadku których nie 

można oddzielić aspektu lokalnego od regionalnego. Bardzo często w polityce 

społecznej, zdrowotnej i innych politykach publicznych chodzi bowiem o spój-

ność polityki w całym regionie25. 

Tutaj pojawia się jednak inna kwestia o charakterze metodologicznym, 

która również uzasadnia używanie przez Garcię pojęcia „miejskie i regionalne 

formy obywatelstwa”. Chodzi o podejście do obywatelstwa miejskiego i zarzą-

dzania w mieście. Garcia słusznie uważa, że zagadnienia te należy rozpatrywać 

w kontekście wspomnianego we wstępie wielopoziomowego zarządzania. 

                                                           
24 J. Painter, Urban Citizenship…, s. 11-12. 
25 M. Garcia, Citizenship Practices…, s. 754. 
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Obywatelstwo miejskie trzeba analizować jako koncepcję realizowaną nie tylko 

na poziomie lokalnym i regionalnym, ale także państwowym. Nie jest ona bo-

wiem, jak już zasygnalizowano we wstępie, oderwana od państwa i jego polity-

ki. Oczywiście, szczegółowe rozwiązania zależą od tego, czy mamy do czynienia 

z federalną czy scentralizowaną strukturą państwa, jednak zawsze realizacja 

zarówno praw społecznych, jak i politycznych w ramach obywatelstwa miej-

skiego będzie zależeć od kontrybucji państwa i, w zależności od przypadku, 

regionu. W odniesieniu do praw społecznych mimo wszystko państwo ma 

wpływ na ich realizację z uwagi na prowadzenie polityki społecznej. To do cen-

tralnych instytucji państwowych należy programowanie polityki, a także jej 

finansowanie. Miasta i, w dużym stopniu, regiony nie mają w tych dziedzinach 

odpowiednich zasobów. Redystrybucja na poziom lokalny i regionalny zależy 

(w różnym stopniu w zależności od kraju) od państwa. Jest to zgodne z zasadą 

subsydiarności, która dopuszcza interwencję wyższych szczebli w przypadku 

braku możliwości efektywnego działania na niższym poziomie26. Jeśli chodzi 

o wymiar polityczny obywatelstwa miejskiego, to może być on realizowany 

często dzięki otwieraniu sfery publicznej na różne formy partycypacji. Struktu-

ry lokalne tworzące potencjał partycypacyjny muszą być wspierane przez insty-

tucje i polityki krajowe i/lub regionalne, aby były czymś więcej niż inicjatywami 

ad hoc27. 

Z punktu widzenia praktycznej użyteczności normatywnych modeli 

obywatelstwa miejskiego powstaje pytanie o możliwość ich wcielania w życie. 

Można dopasowywać te modele do poszczególnych państw i ich miast, jak 

w przytaczanym przypadku obywatelskiego pluralizmu. Jednak, pomijając już 

kwestie dynamicznego charakteru koncepcji obywatelstwa miejskiego, co nie 

                                                           
26 E. F. Isin, City, Democracy and Citizenship…, s. 310. 
27 M. Garcia, Citizenship Practices…, s. 761-762. 
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pozwala na trwałe przypisywanie konstruktów teoretycznych do przykładów 

empirycznych, należy zasygnalizować problemy w realizacji „prawa do miasta” 

przez wspólnoty miejskie, ograniczając się tylko do Europy. Nie wszystkie 

wspólnoty w miastach europejskich na równi mogą korzystać z praw społecz-

nych i możliwości partycypacji. W mozaice wspólnot pojawia się często kilka 

grup dominujących, mających szerokie możliwości korzystania z gromadzonych 

przez nie dóbr miejskich, a wiele innych jest dyskryminowanych28. Inną kwestią 

są małe możliwości partycypacyjne oferowane przez władze miast – wielokrot-

nie sprowadzają się one do wspominanych symbolicznych gestów, a nie rze-

czywistej partycypacji. Nie udaje się też często realizować ważnego założenia 

modeli pluralistycznego obywatelstwa, tzn. brakuje wspólnych działań party-

cypacyjnych wspólnot i w związku z tym tworzenia pluralistycznej tożsamości 

(dominują tożsamości na poziomie pojedynczych grup, np. etnicznych czy reli-

gijnych). Odrębnymi problemami są możliwości redystrybucyjne miast oraz 

trudności w zarządzaniu wielopoziomowym. Są to więc kwestie wynikające 

z realiów politycznych (chociażby tzw. żelaznego prawa oligarchii), istotnych 

obecnie dylematów dotyczących funkcjonowania demokracji, sekurytyzacji 

polityki migracyjnej oraz dużego kryzysu (choć nie upadku) koncepcji wielokul-

turowości. W dużym stopniu wynikają więc one z politycznych czy gospodar-

czo-społecznych wyzwań współczesności – nie tylko dla miast, lecz także całych 

państw w Europie.   

                                                           
28 Tamże, s. 749. 
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Innowacje obywatelstwa miejskiego 

Rozwiązywanie powyższych problemów, a tym samym stawianie czoła współ-

czesnym wyzwaniom, wymaga wprowadzania innowacji umożliwiających im-

plementację koncepcji obywatelstwa miejskiego. W niniejszym rozdziale zo-

staną zarysowane już wprowadzone w życie przykłady innowacyjnych rozwią-

zań w miastach europejskich. W dalszej kolejności zostaną zaproponowane 

inne możliwe działania innowacyjne na rzecz realizacji obywatelstwa miejskie-

go. 

 

Przykłady wprowadzonych innowacji w miastach europejskich 

Innowacje wprowadzone w celu realizacji w praktyce koncepcji obywatelstwa 

miejskiego i radzenia sobie z wyzwaniami współczesności można obserwować 

od dłuższego czasu w miastach europejskich. W niniejszej części zostaną zary-

sowane przykłady z sektora mieszkaniowego oraz polityki integracji politycznej 

migrantów. 

W sektorze mieszkaniowym podjęto szereg działań w różnych miastach 

mających na celu zapobieganie tworzeniu i konsolidacji gett miejskich, co 

przede wszystkim uniemożliwia implementację pluralistycznego modelu oby-

watelstwa. Niech za przykłady posłużą Barcelona i Amsterdam.  

W katalońskim mieście zmodernizowano efektywnie Stare Miasto 

w czasie przygotowań do letniej olimpiady. Sąsiedzkie stowarzyszenia zagroziły 

w tym czasie, że przekażą opinii międzynarodowej informacje o bardzo złych 

warunkach życia biedoty miejskiej. Te zorganizowane działania obywateli przy-

niosły skutek w postaci przygotowania przez władze miejskie specjalnego pro-

gramu. Do jego celów należały: modernizacja krajobrazowa, poprawa warun-

ków życia mieszkańców i przemiana zamieszkiwanych przez nich obszarów 
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w atrakcyjne części miasta. To zostało wzmocnione przez rozbudowę sektora 

mieszkaniowego, stworzenie nowych miejsc pracy w turystyce oraz usługach 

socjalnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu takich działań, jak handel narko-

tykami czy prostytucja. Stworzono, zgodnie z klasyfikacją Arnstein, prawdziwą 

formę partycypacji w postaci partnerstwa (1998 r.) jako system zarządzania 

modernizacją centrum miasta. W działania włączyło się lokalne społeczeństwo 

obywatelskie (np. właściciele sklepów czy firm usługowych, banki, itp.).  

Inną innowacją w zarządzaniu miastem, wprowadzoną w celu odbudo-

wy jego części, było stworzenie mechanizmu autonomicznego działania róż-

nych grup w radzie miejskiej. Chodziło o wprowadzenie procedur konsultacji 

w ramach publicznych przesłuchań oraz w komisjach, w których przedstawicie-

le stowarzyszeń sąsiedzkich zgłaszali swoje roszczenia. Była to więc efektywna 

forma konsultacji, wykraczająca poza symboliczne gesty polityczne. W realiza-

cji programów brali udział przedstawiciele władz miejskich.  

W Barcelonie osiągnięto jednak mieszane rezultaty. Z jednej strony do-

szło do stworzenia w przestrzeni publicznej możliwości partycypacji, ale z dru-

giej strony nie uniknięto negatywnych skutków podniesienia statusu centrum 

miasta w odniesieniu do kwestii równego dostępu do dóbr w sektorze miesz-

kaniowym29. 

Innym przykładem w tym samym sektorze jest Amsterdam. Na pozio-

mie sąsiedzkim został zorganizowany kilkadziesiąt lat temu ruch „dzikich loka-

torów”, którego celem była kontestacja planów władz miasta w sektorze 

mieszkaniowym. Efektem działania tej wspólnoty miejskiej było stworzenie 

programów przyznawania lokali socjalnych oraz wynajmowania mieszkań. Kon-

testacja lokalnej polityki stworzyła możliwości partycypacji na poziomie są-

                                                           
29 Tamże, s. 758. 
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siedzkim i całego miasta. Efektem działań ruchu było bowiem zastąpienie 

technokratycznego planowania demokratycznymi procedurami z możliwością 

wpływu mieszkańców na politykę municypalną. Również inne wspólnoty zaczę-

ły wysuwać swoje roszczenia i wnosić wkład do debaty publicznej. Dzięki temu 

rozwinęła się specyficzna kultura uczestnicząca, która umożliwiła rozwój dzia-

łań np. mniejszościom etnicznym. Można stwierdzić, że to praktykowanie spo-

łecznego i politycznego wymiaru obywatelstwa miejskiego umożliwiło nadanie 

równego znaczenia różnym wspólnotom, które uzyskały wpływ na podejmo-

wanie decyzji30.  

W przypadku działań mających na celu integrację polityczną wspólnot 

(niezwykle ważny element w realizacji modeli pluralistycznych obywatelstwa 

miejskiego) warto wskazać pokrótce na przykłady Brukseli i ponownie Amster-

damu (co pokazuje, iż Holandia rzeczywiście może służyć za przykład realizacji 

koncepcji „obywatelskiego pluralizmu”). 

W stolicy Belgii widoczna była realizacja koncepcji wielopoziomowego 

zarządzania. Odmienne podejście dwóch głównych wspólnot belgijskich – Fla-

mandów i Walonów do integracji migrantów umożliwiło partycypację politycz-

ną tych ostatnich i domaganie się przez nich praw politycznych. Flamandowie 

popierali samoorganizowanie się mniejszości etnicznych i ich mobilizację, 

a Walonowie – indywidualną polityką asymilacyjną. Rezultatem tego było 

umożliwienie migrantom udziału w związkach zawodowych i organizacjach 

walczących z rasizmem i niekorzystną dla nich polityką integracyjną władz 

miejskich. Ponadto zaczęły powstawać stowarzyszenia migrantów, które były 

traktowanie inkluzyjnie przez instytucje flamandzkie. Stworzono więc możli-

wości praktykowania obywatelstwa miejskiego, wzmocnione przez krajową 

                                                           
30 Tamże, s. 759. 



Obywatelstwo miejskie i jego innowacje w miastach Europy 

 

113 
 

legislację, co ponownie pokazuje, że tytułowa koncepcja nie funkcjonuje 

w oderwaniu od państwa31.  

Amsterdam również zaoferował różne rozwiązania mające na celu inte-

grację społeczną i polityczną migrantów. W dziedzinie edukacji innowacje do-

tyczyły zwiększenia dostępu do tego dobra oferowanego przez miasto i zapo-

biegania opuszczaniu szkoły przez dzieci migrantów. Ponadto nacisk położono 

na aktywizację zawodową, nakierowaną jednak na indywidualne osoby (co też 

jest przewidziane przez modele pluralistyczne obywatelstwa miejskiego). Co 

więcej, włączono migrantów w przestrzeń publiczną dzięki przyznaniu praw 

politycznych. Umożliwiono np. partycypację w radach doradczych i radach 

municypalnych. Tak jak w Brukseli, tak i w Amsterdamie dużą rolę w gwaran-

towaniu partycypacji migrantów w miejskiej przestrzeni publicznej ma polityka 

władz na różnych poziomach – zarówno lokalnym, jak i krajowym. W tym dru-

gim przypadku dysfunkcjonalna dla realizacji obywatelstwa miejskiego jest 

restrykcyjna legislacja dotycząca migrantów, na podstawie której odmawia się 

często prawa pobytu poszczególnym osobom z państw trzecich. Widać to na 

przykładzie wspominanej już Barcelony, w której możliwość włączania migran-

tów w przestrzeń publiczną była warunkowana profilem politycznym rządu 

centralnego i polityką migracyjną związaną z tym profilem32. 

 

Innowacje obywatelstwa miejskiego – możliwości nowych rozwiązań33 

Jak pokazały powyższe przykłady, od kilku dekad wcielane są w życie w różnych 

miastach europejskich innowacje odnoszące się do obywatelstwa miejskiego. 

                                                           
31 Tamże, s. 760. 
32 Tamże, s. 760-761. 
33 Niniejszy rozdział głównie za: R. Bauböck, Reinventing Urban Citizenship, IWE Working Paper 
nr 18/2001, https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/IWE-Papers/WP18.pdf, 
10.01.2015; J. Painter, Urban Citizenship…, s. 16-19. 
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Jednak nadal istnieje wiele nierozwiązanych problemów stojących na prze-

szkodzie realizacji powyższej koncepcji obywatelstwa, które wskazują na po-

trzebę wprowadzania dalszych innowacji. 

Istnieje wiele możliwości wzmocnienia w miastach europejskich obywa-

telstwa miejskiego i jego demokratycznego charakteru. Z tym ostatnim ele-

mentem jest wiele problemów z uwagi na proces oligarchizacji władzy oraz 

wskazane wcześniej wyzwania współczesności związane chociażby z migracją, 

integracją mniejszości czy zjawiskiem wielokulturowości. 

Wskazane jest wypracowanie strategii, która za główny priorytet obra-

łaby przekształcenia przestrzeni publicznej w miastach, umożliwiające prakty-

kowanie pluralistycznego obywatelstwa miejskiego. Pierwszym głównym ce-

lem wyznaczonym przez strategię mogłoby być rozwinięcie dostępu wspólnot 

lokalnych do różnego rodzaju mediów. W grę wchodziłyby prasa, radio i tele-

wizja oraz media społecznościowe. Takie media istnieją, ale chodziłoby 

o przewartościowanie celów ich działania w kierunku rozwijania debat i dialo-

gu pomiędzy różnymi wspólnotami (i wewnątrz nich) na tematy istotne dla 

społeczności lokalnych. W ten sposób rozwijałaby się świadomość wspólnych 

interesów i celów, związanych między innymi z korzystaniem z „prawa do mia-

sta”. To mogłoby w dłuższej perspektywie doprowadzić do wspólnych inicjatyw 

– protestów, projektów, itp. Internet stanowi tu bardzo dobre medium. Coraz 

bardziej powszechny dostęp do sieci umożliwia nie tylko informowanie, ale 

i organizowanie forów dyskusyjnych, które mogłyby organizować także władze 

miejskie dla swoich mieszkańców – jednostek i wspólnot, w celu poznania ich 

zdania na temat planowanych przedsięwzięć (np. na wzór inicjatywy Komisji 
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Europejskiej debaty o przyszłości UE34). Internet jest też oczywiście znakomi-

tym środkiem do mobilizacji społecznej, który umożliwia np. zorganizowanie 

demonstracji w celu kontestacji bieżącej polityki władz miasta. 

Oczywiście same media nie wystarczą. Pokazuje to chociażby przykład 

polskich miast, które, wykorzystując jedynie Internet czy prasę lokalną, często 

nie potrafią zmobilizować mieszkańców do aktywności. W tym samym kierun-

ku mogłyby pójść jednak innowacje w innym obszarze. Pożądanym rozwiąza-

niem dla rozwoju możliwości partycypacyjnych byłoby przekształcenie wielu 

części otwartej przestrzeni miejskiej w miejsca debat, publicznych demonstra-

cji czy zgromadzeń, a także lokali w miejsca planowania, organizowania i od-

bywania przedsięwzięć angażujących różne wspólnoty. Mogą to być inicjatywy 

nieformalne – kulturalne, społeczne czy gospodarcze. W tym ostatnim przy-

padku wskazane byłoby jednak także organizowanie bardziej sformalizowa-

nych forów, które np. na poziomie wspólnot sąsiedzkich stałyby się miejscem 

składania propozycji oraz dyskusji na temat priorytetów budżetowych w dzie-

dzinach ważnych dla tych wspólnot (m.in. prace remontowe czy świadczenia 

socjalne). Takie rozwiązania pojawiają się w różnych miastach świata, np. 

w Brazylii35. Istotą innowacji nie byłoby koniecznie tworzenie czegoś nowego 

od samego początku, ale modyfikacja istniejących rozwiązań. Chodziłoby np. 

o wzmocnienie publicznego charakteru inicjatyw m.in. dzięki ich wsparciu ze 

środków publicznych. Takie działania są ważne dla realizacji obywatelstwa 

miejskiego, gdyż pokazują, że partycypacja i kontestacja na równi stanowią 

                                                           
34 Zob. European Commission. Audiovisual Services, http://ec.europa.eu/avservices/debate, 
11.01.2015. 
35 A. Dalla Dea, Participatory Budget: citizenship and participatory democracy in the city of 
Santo André, Brazil, conference paper, Center for the Study of Democracy, UCI, 
www.democracy.uci.edu/files/docs/conferences/grad/dalladea.pdf, 10.06.2015. 
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naturalne narzędzia obywatela miasta, akceptowane i wspierane przez władze 

miejskie. 

Oczywiście otwarcie przestrzeni publicznej na różne formy partycypacji 

wymaga zachowania równowagi pomiędzy dbaniem o utrzymywanie pewnych 

norm zachowania a unikaniem społecznych napięć. Chodzi o to, żeby unikać 

działań, które będą wywoływać konflikty między wspólnotami i nie będą służy-

ły realizacji obywatelstwa miejskiego. Można w tym celu stworzyć pewien nie-

formalny kodeks zachowań sprzecznych z przyjętymi normami, np. uderzają-

cych w osoby prywatne, szerzących nienawiść w stosunku do innych grup, itp.  

Bardzo ważną formą innowacji dla wzmocnienia pluralistycznego oby-

watelstwa miejskiego byłoby zwiększenie wsparcia dla różnego rodzaju oddol-

nych inicjatyw obywatelskich w przestrzeni miejskiej. Można by było stworzyć 

specjalny fundusz, z którego granty byłyby przeznaczane na projekty obywatel-

skie służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miasta (takie inicjatywy 

już się pojawiają, np. we Francji). Do tego typu aktywności zaliczana by była 

aktywność kulturalna i rozrywkowa, która też służy rozwojowi społecznemu 

i przyciąga niekiedy uwagę większej liczby ludzi z różnych grup zamieszkują-

cych miasta niż przedsięwzięcia gospodarcze czy polityczne. Ponieważ proce-

dury grantowe są najczęściej skomplikowane i zniechęcają niektóre osoby do 

inicjatyw, władze miejskie mogłyby organizować też np. konkursy na najlepszy 

projekt obywatelski, który uzyskiwałby finansowanie. Niewykluczone byłoby 

tutaj nawiązywanie współpracy z lokalnymi podmiotami prywatnymi, które 

w ten sposób też partycypowałyby w przestrzeni publicznej. 

Kolejną ważną innowacją byłoby wzmocnienie chęci obywateli miej-

skich do stowarzyszania się. Chodzi bardziej o niesformalizowane formy niż 

formalne organizacje, które rozwijają się zazwyczaj prężnie w przestrzeni miej-
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skiej. Dobrym przykładem jest stworzenie wśród rodziców nieformalnego sto-

warzyszenia opieki nad dziećmi, które rozwijało przede wszystkim więzi spo-

łeczne i interakcje między członkami wspólnoty, którzy inaczej często w ogóle 

by się ze sobą nie komunikowali. To stanowi bardzo ważny aspekt obywatel-

stwa miejskiego. Oczywiście problemem w przypadku tego typu dobrowolnych 

stowarzyszeń jest pozyskanie środków finansowych. Jednak to stanowi bolącz-

kę wszystkich planowanych innowacji. 

Ponadto władze miast, w których nie ma rozpowszechnionych form 

demokracji bezpośredniej, mogłyby położyć na nie większy nacisk. Oprócz re-

ferendum ciekawym rozwiązaniem byłoby coś na kształt inicjatywy ustawo-

dawczej, która już funkcjonuje na poziomie unijnym. Chodziłoby o to, żeby 

obywatele mogli zgłaszać propozycje zmian regulacji, które leżą w gestii orga-

nów miejskich. Oczywiście należałoby w takim przypadku ustalić kryteria do-

puszczalności takiej inicjatywy – minimalną liczbę wnioskodawców oraz być 

może rodzajów podmiotów, aby zachęcić różne grupy miejskie do wspólnych 

działań. 

Poza celami związanymi ze wzmocnieniem aktywności i partycypacji 

obywateli w powyższej strategii mogłyby się znaleźć bardziej kompleksowe 

cele i związane z nimi zadania, dotyczące też innych aspektów obywatelstwa 

miejskiego, które ułatwiłyby jego realizację. Problemem dużych miast jest od-

dzielenie ich głównych części od peryferii, co stanowi dylemat nie tylko w kon-

tekście zarządzania miastem, ale również demokratycznej reprezentacji. Na 

mieszkańców peryferii wpływają decyzje władz miejskich, ale nie mają oni na 

nie dużego wpływu. Innym problemem jest często gorsza jakość usług publicz-

nych dla mieszkańców przedmieść z uwagi na ich mniejsze znaczenie z punktu 

widzenia strategii wyborczych w porównaniu z elektoratem z głównych części 
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miasta. Rozwiązaniem byłoby rozszerzenie granic politycznych miast (w ra-

mach demokratycznej procedury, jak np. referendum z udziałem zarówno 

mieszkańców głównych części miast, jaki i przedmieść) albo utworzenie gre-

miów reprezentujących wspólnoty z przedmieść w organach władzy miejskiej. 

Nie są to łatwo akceptowalne rozwiązania z uwagi na różne interesy centrum 

i peryferii, stąd istnieje potrzeba stworzenia forum wymiany stanowisk i opinii, 

co może ułatwić dojście do porozumienia. Należy powtórzyć, że często wymia-

na poglądów uzmysławia wspólnotę wielu interesów mimo pozornej ich 

sprzeczności. 

Należałoby też podejmować kolejne inicjatywy innowacyjne polegające 

na zapobieganiu trwałym podziałom wewnątrz społeczności głównych części 

miast. Getta tworzone według kryterium etnicznego czy religijnego oraz po-

działy według klasy czy rasy nie służą realizacji koncepcji pluralistycznego oby-

watelstwa miejskiego. Nie można oczywiście narzucać poszczególnym wspól-

notom unifikacji, gdyż potrzebują one pewnej niezależności i zachowywanie 

przez nich pewnej odrębności jest korzystne dla grup, które nie należą do 

uprzywilejowanych. Wskazanym rozwiązaniem byłoby jednak nie zwiększanie 

autonomii wspólnot, ale, zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej priorytetem 

modyfikacji przestrzeni publicznej, np. stworzenie dwuizbowych miejskich or-

ganów legislacyjnych, z izbą centralną oraz drugą – reprezentującą np. po-

szczególne dzielnice i zamieszkujące je wspólnoty. W ten sposób te ostatnie 

miałyby wpływ na bardzo istotne kwestie. Po pierwsze, brałyby udział w po-

dejmowaniu decyzji dotyczących kształtu budżetu, rozdziału środków finanso-

wych oraz inwestycji infrastrukturalnych. Po drugie, miałyby wpływ na poziom 

oferowanych im usług miejskich. 
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Kolejnym kompleksowym kierunkiem innowacji dotyczącej obywatel-

stwa miejskiego może być zwiększenie autonomii poziomu miejskiego w sto-

sunku do innych poziomów władzy i podejmowania decyzji, aby uniknąć nega-

tywnego wpływu polityki centralnego rządu na zarządzanie miastem i realiza-

cję jego obywatelstwa (jak np. we wspominanym wcześniej przykładzie Barce-

lony i rządu hiszpańskiego). Może to dotyczyć szczególnie polityki handlowej 

czy zagranicznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby władze miast i ich obywatele 

prowadzili własne kampanie na rzecz ochrony praw człowieka, np. mniejszości, 

które zamieszkują dane miasto. Należałoby w tym aspekcie wyjść poza stan-

dardowe rozwiązania ustanawiania miast partnerskich i zacząć tworzyć coś na 

kształt przedstawicielstw w miastach należących do innych państw. Takie pró-

by są podejmowane, ale w niesformalizowany sposób. Stworzone w ten spo-

sób sieci miast mogłyby współpracować w rozwiązywaniu wspólnych proble-

mów dotyczących np. migracji, niezależnie od polityki rządów państw, w któ-

rych te miasta by się znajdowały. 

Innym pomysłem innowacji byłaby formalizacja obywatelstwa miejskie-

go. Takie próby są widoczne na poziomie Unii Europejskiej. Niektóre organiza-

cje pozarządowe, np. Europejskie Biuro Działań Obywatelskich (ECAS, Europe-

an Citizenship Action Service), z siedzibą w Brukseli, proponują przyjęcie Karty 

Obywatelstwa Europejskiego, która wzmocniłaby znaczenie różnych wymiarów 

tego obywatelstwa, tj. prawa, możliwości partycypacji i tożsamość36. W przy-

padku obywatelstwa miejskiego możliwe jest bardziej umiarkowane rozwiąza-

nie w postaci dodawania pewnych przepisów do istniejącej legislacji dotyczącej 

miast. Mogłoby to przyjmować formę klauzul, które np. gwarantowałaby 

                                                           
36 Szerzej zob. Proposal for a Charter on European Citizenship, ECAS, http://www.ecas.org/wp-
content/uploads/2014/11/Charter-English.pdf, 10.01.2015; por. J. Szymańska, A. Szymański, 
Citizenship of the European Union – in the direction of the post-national model?, [w:] A. Roth-
ert (red.), The Processes of Transnational Governance, Warszawa 2014, s. 160-163. 
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„prawo do miasta” migrantom i zakazywałaby ich dyskryminacji. Warunkiem 

powinno być w takim przypadku zamieszkiwanie przez określony czas w danym 

mieście. Do tej pory zrealizowane inicjatywy dotyczyły zazwyczaj pojedynczych 

praw, np. gwarantowania po kilku latach prawa do głosowania obywatelom 

innych państw w wyborach lokalnych (np. w państwach skandynawskich, Ir-

landii czy Francji oraz w niektórych kantonach szwajcarskich).  

Jednak inną, bardziej radykalną innowacją mogłoby być przyjęcie wła-

śnie czegoś na kształt karty obywatela miejskiego. Z uwagi na nieco nieformal-

ny ogólny charakter tego typu obywatelstwa nie byłby to wiążący prawnie do-

kument. Chodziłoby bardziej o znaczenie symboliczne, tj. wpływ na świado-

mość „prawa do miasta” jego mieszkańców oraz wzmocnienie ich tożsamości, 

wykraczającej poza pojedyncze wspólnoty miejskie. Obie formy innowacji sta-

nowią próbę uniezależnienia do pewnego stopnia obywatelstwa miejskiego od 

krajowego. 

Dobrym rozwiązaniem, służącym nadal wzmocnieniu obywatelstwa 

miejskiego i jednocześnie wyjściu naprzeciw problemowi dynamicznej migracji, 

byłaby możliwość ustanawiania dla danej osoby wielokrotnego obywatelstwa 

lokalnego, którego brakuje w państwach federalnych na poziomie regional-

nym, z uwagi na brak możliwości np. prawa do głosu w dwóch krajach związ-

kowych. Ta sytuacja nie powinna jednak determinować braku możliwości wie-

lokrotnego obywatelstwa na poziomie miejskim. Takie obywatelstwo stanowi-

łoby odpowiedź na wyzwanie, którym jest przebywanie poszczególnych osób 

w więcej niż jednym mieście z uwagi na inne miejsce zamieszkania i pracy, cha-

rakter tej ostatniej, posiadanie nieruchomości w kilku miejscach, itd. Uzasad-

nione byłoby w takich przypadkach przyznawanie praw w wyborach lokalnych 

w kilku miastach, gdyż wielokrotne głosy nie kumulują się. Takie praktyki mają 
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miejsce, ale bardziej jako odzwierciedlenie problemów komunikacyjnych 

i technicznych niż świadomej polityki państwa. Warunkiem posiadania takiego 

obywatelstwa byłby trwały związek z danymi miejscami zamieszkania np. dzię-

ki partycypacji w dwóch gospodarstwach domowych.  

 

Konkluzje 

Niniejszy artykuł udowodnił, że obywatelstwo miejskie jest interesującą po-

znawczo koncepcją, która stanowi istotny przykład przewartościowania kla-

sycznego obywatelstwa związanego z państwem narodowym i w wielu aspek-

tach różni się od tego ostatniego. Nie oznacza to jednak oderwania tej koncep-

cji od poziomu państwowego, co zresztą jest charakterystyczne również dla 

modeli postnarodowych obywatelstwa. Stanowi ona bardzo złożoną koncepcję 

obejmującą nie tylko poziom lokalny, lecz także regionalny i państwowy. To 

uzasadnia rozpatrywanie jej w kontekście wielopoziomowego zarządzania. 

Zasadnicze różnice zachodzące między obywatelstwem miejskim, a krajowym 

dotyczą istoty oraz aspektów przedmiotowych i podmiotowych obywatelstwa. 

Kluczowe jest mniejsze doprecyzowanie obywatelstwa miejskiego z uwagi na 

jego dynamiczny, otwarty i mało sformalizowany charakter. To powoduje, że 

jest to konstrukt teoretyczny trudny do badania przez politologa. 

Jednak warto dokonywać analizy tej koncepcji w związku z jej praktycz-

nym znaczeniem. Wszakże jej realizacja wzmacnia demokratyczny charakter 

miast i zarządzania nimi, choć niekoniecznie zgodnie z liberalnym podejściem 

(rola wspólnot). W tym miejscu pojawia się zasadniczy problem wcielania 

w życie normatywnych, teoretycznych modeli pluralistycznego obywatelstwa 

miejskiego. Istnieje bowiem wiele przeszkód dla ich realizacji, wynikających 
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w dużym stopniu z wyzwań współczesności, które wpływają negatywnie na 

efektywność i demokratyczny charakter koncepcji. 

Pomysłem na rozwiązanie powyższych problemów są innowacje kon-

cepcji obywatelstwa miejskiego. Ich wcielanie w życie jest trudne, ale możliwe. 

Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie otwierania publicznej przestrzeni 

miejskiej na obywateli miast, ale również o integrację centrów miast z peryfe-

riami, likwidowanie podziałów wewnątrz miast, zwiększanie autonomii miast 

wobec wyższych szczebli, pewną formalizację obywatelstwa miejskiego 

 – w mniej lub bardziej radykalnej formie, przy zachowaniu do pewnego stop-

nia jego nieformalnego charakteru, a także większe oderwanie obywatelstwa 

miejskiego od krajowego. 

 

Abstrakt 

Obywatelstwo narodowe jest obecnie analizowane w naukach społecznych 

w różnych wymiarach i przestało być traktowane wyłącznie w kategoriach 

praw jednostek i ich obowiązków względem państwa. Poza tym rozwijane są 

postnarodowe koncepcje obywatelstwa. Te tendencje znajdują swoje odzwier-

ciedlenie w obywatelstwie miejskim. Celem niniejszego artykułu jest zaryso-

wanie tej koncepcji oraz wskazanie na istniejące i możliwe przyszłe innowacje 

w miastach europejskich. Jak wskazuje autor, obywatelstwo miejskie jest zwią-

zane z  kluczową kategorią „prawa do miasta” i różni się w wielu aspektach od 

obywatelstwa krajowego. Na przeszkodzie wcielania w życie jego pluralistycz-

nego modelu stoją niejednokrotnie realia polityczne i współczesne wyzwania 

dotyczące kwestii migracji, wielokulturowości czy integracji mniejszości. 

W związku z tym niezbędne jest wdrażanie innowacji, mających na celu 

w pierwszej kolejności większe otwarcie przestrzeni publicznej na obywateli. 
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URBAN CITIZENSHIP AND ITS INNOVATIONS IN EUROPEAN CITIES 

Abstract 

National citizenship is being currently analyzed in social sciences in different 

dimensions and it is not treated as solely the issue of rights of individuals and 

their obligations to the state. Moreover, the post-national concepts of citizen-

ship have been developed. This tendency is reflected in the urban citizenship. 

The goal of this article is to outline this concept and point out the existing and 

possible future innovations in the European cities. The author indicates that 

the urban citizenship is connected with the key concept of “right to the city” 

and differs in many aspects from the national citizenship. The obstacles to the 

implementation of the pluralistic model are often the political reality and the 

contemporary challenges concerning the migration issue, multiculturalism or 

integration of minorities. Due to this, it is indispensable to implement innova-

tions, aimed first of all at opening the public space for citizens. 
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