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Jakie interwencje w poradnictwie kariery
i konstruowania życia mogą przyczynić się
do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego
i zrównoważonego rozwoju?
Większość interwencji w poradnictwie, które zostały zaprojektowane pod
koniec XIX wieku, ograniczała się do prowadzenia jednostek w kierunku
zatrudnienia. Biorąc pod uwagę skalę współczesnych kryzysów (zagrożenia dla
naszego ekosystemu, zwiększona nierówność majątkowa, deficyt godnej pracy,
masowa emigracja itp.) wywołanych obecnymi formami organizacji i wymiany
produktów pracy, należy teraz opracować interwencje wspierające budowanie
aktywnego życia, przyczyniając się tym do globalnego, humanitarnego, spra‑
wiedliwego i zrównoważonego rozwoju. Ich cele byłyby zgodne z programami
głównych organizacji międzynarodowych (w tym Agendą ONZ na rzecz zrów‑
noważonego rozwoju do 2030 roku). Odnosiłyby się one do fundamentalnego
imperatywu etycznego: „kierowanie swoim aktywnym życiem w taki sposób,
aby przyczyniało się ono do dobrego życia z innymi i dla innych, w instytu‑
cjach sprawiedliwych, zapewniając trwałość autentycznie ludzkiego życia
na Ziemi”. Z tego imperatywu można wywnioskować zasadę subsydiarności
(pomocniczości) ekologicznej polegającą na nadaniu priorytetu lokalnym lub
regionalnym produkcjom, które mają niższy wskaźnik ekologicznych zanie‑
czyszczeń niż produkcja bardziej odległa. Interwencje te przybrałyby formę
nowej edukacji zorientowanej na młodzież, warsztatów dla zespołów pragną‑
cych stworzyć systemy lokalnych wymian i dialogów doradczych wspierających
refleksje pojedynczych osób na temat budowania aktywnego życia, opartego na
takich zasadach etycznych. Jednakże taki program może być w pełni udany
tylko wtedy, gdy będzie wspierany przez instytucję prawa międzynarodowego,
regulującego kwestie pracy i wymiany jej produktów.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, godna praca, sprawiedliwość spo‑
łeczna, godność ludzka, edukacja kariery, dialogi doradcze,
życie aktywne, zasada odpowiedzialności, LETS
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Wprowadzenie
Połączenie liberalnego systemu gospodarczego (Smith, 1776) i imponującego
postępu technologicznego zaowocowało m.in. tym, że uprzemysłowione narody
stały się społeczeństwami jednostek (Elias, 1987), tzn. takich grup, w których
każdy jest uważany za osobę odpowiedzialną za prowadzenie aktywnego życia.
Już w drugiej rewolucji przemysłowej (wywołanej zastosowaniem ropy nafto‑
wej i elektryczności) uznano, że zadanie to jest na tyle złożone, że interwencje
pomocowe muszą być zaprojektowane tak, by pomóc wszystkim w jego realiza‑
cji (Richards, 1881; Parsons, 1909). Nie skupiały się one jednak na fundamen‑
talnym pytaniu egzystencjalnym postawionym wszystkim: „przez jaki rodzaj
aktywnego życia mogę nadać sens i perspektywę swojej egzystencji?”. Przeło‑
żyły to pytanie na język dominujących form organizacji pracy (np. jaki zawód
byłby dla mnie odpowiedni?) i w ten sposób w dużym stopniu zredukowały
kwestię perspektywicznego planowania przyszłości, które nadawałoby sens
życiu zawodowemu i problemowi integracji zawodowej. Od samego początku,
a także przez cały wiek XX poradnictwo zawodowe było w większości doradz‑
twem w kwestii zatrudnienia (Guichard, 2018a, obecny nr).
Koniec XX wieku charakteryzował się połączeniem znacznego postępu
technologicznego (zwłaszcza ze względu na rozwój technologii informatycz‑
nych) i formowaniem się kapitalizmu finansowego, opartego na poszukiwaniu
szybkich i znaczących zysków, a nie – jak „klasyczny” kapitalizm – generowa‑
niu średnioterminowego dochodu, opartego na zrównoważonych inwestycjach
(Marazzi, 2010; Hudson, 2012). Taka koniunkcja przyniosła globalizację ekono‑
miczną, która głęboko zmieniła nie tylko zatrudnienie w krajach uprzemysło‑
wionych, ale także w samych firmach i społeczeństwach. Stały się one „płynne”
(Bauman, 2000). Stały się społeczeństwami, w których transformacje były (i są)
przekształcane tak różnorodnie i tak szybko, że reprezentacje społeczne, zbio‑
rowe przekonania, wielkie systemy wartości itp. nie mają już czasu na utrwa‑
lenie się. W rezultacie jednostki nie znajdują dziś stabilnych wzorców odnie‑
sienia, do których mogłyby się odwoływać w celach orientacyjnych. Niektóre
z nich niepewne (Bauman, 2007) i zaniepokojone przyszłością (Beck, 1992; Pal‑
made, 2003) zastanawiają się, co może nadać sens i kierunek ich aktywnemu
życiu. W tym kontekście rozpoczęły się prace nad interwencjami Poradnictwa
konstruowania życia / Life Design, które towarzyszyłyby im w tej refleksji (Savic‑
kas i in., 2009; Savickas, 2011; Guichard, 2008, b; Guichard i in., 2017).
Początek XXI wieku charakteryzuje rosnąca świadomość poważnych glo‑
balnych kryzysów, zagrażających naszemu ekosystemowi: globalne ocieplenie,
zanikanie gatunków naturalnych, zanieczyszczenia, podnoszenie się poziomu
oceanów, wzrost nierówności majątkowych, pogłębianie się niesprawiedliwych
warunków pracy itp. (ILO, 2001; ONZ , 2015; OECD, 2015). Świadomość ta prze‑
jawia się w pytaniach znacznej liczby obywateli najbogatszych narodów na
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temat wkładu ich stylu życia (zwłaszcza działalności zawodowej) w rozwój tych
kryzysów (Arnsperger, 2009, 2011; Bourg i in., 2016; Hunyadi, 2015). Te pyta‑
nia stanowią sedno rozważań niektórych osób podczas korzystania z Dialogów
konstruowania życia / Life Design.
Dialogi te, podobnie jak inne interwencje Poradnictwa Life Design, nie zakła‑
dają, że aktywne życie musi koniecznie przybierać formę integracji z obecnie
dominującymi systemami organizacji i wymiany produktów pracy. W rezul‑
tacie umożliwiają one zastanawianie się nad formami organizacji i wymiany
pracy, w które ludzie chcą się zaangażować, a tym samym skoncentrować swoje
myślenie na kwestii swego wkładu w rozwiązywanie poważnych globalnych
kryzysów dnia dzisiejszego. Umożliwiają im to, ale nie czynią z tego impera‑
tywu etycznego. Czy to wystarczy, biorąc pod uwagę znaczne ryzyko związane
z kryzysami? Mając na uwadze skalę tych kryzysów i pilną potrzebę walki
z nimi, czy nie powinniśmy wyjść poza tę prostą możliwość? Czy nie jest teraz
konieczne opracowanie i wdrożenie interwencji doradczych wspierających ludzi
w tworzeniu aktywnego życia, przyczyniając się do globalnego, humanitarnego,
sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?
Artykuł ten przemawia za pozytywną odpowiedzią na to pytanie. Opo‑
wiada się on za dogłębnym odnowieniem interwencji doradczych: nie są one już
oparte na celu, jaki większość z nich miała od końca XIX wieku (wzrost gospo‑
darczy obecnych systemów produkcji i wymiany), ale na celu nowym. Mia‑
nowicie na określony przez główne instytucje międzynarodowe (ONZ, 2015):
uniwersalny, humanitarny, sprawiedliwy i zrównoważony rozwój. W artykule
przeanalizowano go, jak również szczegółowe cele i metody podejmowania
niektórych opracowanych metod interwencji wspierających. Argumentowa‑
nie poglądów w tej kwestii odbywa się w trzech etapach. Pierwszy z nich daje
przegląd kryzysów we współczesnym świecie. Kolejny opisuje wpływ dominu‑
jących obecnie form organizacji pracy i jej wymiany na genezę tych kryzysów.
Przywołana krytyka tych organizacji i systemów wymiany pracy podjęta w XIX
i XX wieku pokazuje, że jest ona nie tylko nadal aktualna, ale musi być uzupeł‑
niona nową krytyką, opartą na przestrzeganiu zasady uniwersalnego, sprawie‑
dliwego i zrównoważonego rozwoju ludzi. W końcu naszkicowane są pomysły
stworzenia takich interwencji poradnictwa, jakie, biorąc pod uwagę tę krytykę,
pomagają jednostkom i grupom w projektowaniu i budowaniu aktywnego życia,
które przyczynia się do takiego rozwoju.

1. Świat w kryzysie
Główny kryzys we współczesnym świecie – kryzys naszego ekosystemu – jest
wynikiem łączenia się bardzo silnego wzrostu liczby ludności świata i nad‑
miernej konsumpcji niektórych subpopulacji. Taka kombinacja prowadzi do
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wyczerpywania się zasobów naturalnych i wytwarzania tak dużej ilości odpa‑
dów, że przyroda nie jest w stanie zregenerować się w czasie ich produkcji.
Zjawisko to może zilustrować kilka liczb. Dopiero w 1850 roku udało się osią‑
gnąć pierwszy miliard liczby mieszkańców Ziemi. Jednak tylko dwa stulecia
będą potrzebne, aby liczba ta pomnożyła się dziesięciokrotnie. Oczekuje się, że
do 2050 roku liczba ludności na świecie wyniesie około dziesięciu miliardów.
Obecnie połowa z nich to ludzie młodzi poniżej 30. roku życia. Dziewięciu na
dziesięciu z nich mieszkało w 2012 roku w krajach „rozwijających się”, czyli
w regionach świata, które generalnie nie dają większych nadziei na przyszłość.
Ten wzrost światowej populacji jest połączony z nadmierną konsumpcją naj‑
bogatszych. W rezultacie znacznie wzrasta zużycie zasobów naturalnych. Orga‑
nizacja pozarządowa The Global Footprint Network twierdzi, że od 1987 roku
potrzeby człowieka zaczęły przekraczać roczną zdolność natury do odnowy
zasobów naturalnych i absorpcji odpadów (w tym CO 2). Według tej organi‑
zacji sytuacja pogarsza się z roku na rok. Począwszy od 2 sierpnia 2017 roku,
ludzkość zużyła wszystkie zasoby, które w tym roku mogła wytworzyć planeta
i wyprodukowała tyle odpadów, ile mogła zregenerować w tym samym czasie.
Innymi słowy, nadzieja trwania ludzkości w pozostałych pięciu miesiącach
2017 roku opierała się na konsumpcji i niszczeniu naszego kapitału ekologicz‑
nego. Wytworzony wtedy dwutlenek węgla, który nie mógł być wchłonięty,
nadal gromadzi się w atmosferze.
Istnieją jednak znaczne różnice pod względem (nadmiernej) konsumpcji
pomiędzy regionami świata. W raporcie Global Footprint Network z roku 2017
stwierdza się na przykład, że gdyby cała ziemska ludność żyła jak wszyscy Luk‑
semburczycy czy mieszkańcy Kataru, ludzkość musiałaby móc korzystać z zaso‑
bów ponad siedmiu naszych Ziem. I odwrotnie, gdyby sposób życia wszystkich
ludzi był stylem życia Indian, wystarczyłoby 0,6 Ziemi (Garric, 2017). Różnice
te łączą się ze znacznymi nierównościami w obrębie tych populacji: najbogatsi
Indianie żyją jak najbogatsi Luksemburczycy; najbiedniejsi Luksemburczycy
żyją jak przeciętni Indianie.
Problemy związane z tymi nierównościami majątkowymi – a zwłaszcza
ich wysokim wzrostem – spowodowały w ostatniej dekadzie publikację wielu
alarmujących książek i oficjalnych sprawozdań takich autorów jak: Thomas
Piketty, 2013; Bertrand Badie i Dominique Vidal (red.), 2015; Jiseph Stiglitz,
2015; OECD, 2015; OXFAM, 2017, 2018; FAO, 2017; World Wealth and Income
Database, 2018; itp. Zauważona polaryzacja dystrybucji bogactwa, wytwarza‑
nego przez pracę, znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby niedożywionych
ludzi na świecie. W związku z tym sprawozdanie Organizacji Narodów Zjedno‑
czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, 2017) wskazuje, że „głód na świecie
znów rośnie, dotykając 815 mln ludzi w 2016 roku (...), 38 mln więcej osób niż
w poprzednim roku”. W 2016 roku 11% ludności świata było głodnych.
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Z drugiej strony badania wskazują, że:
od 2015 roku ponad połowa światowego bogactwa znajduje się w posiadaniu
najbogatszego 1%. Tegoroczne dane pokazują, że ośmiu najbogatszych ludzi
na świecie łącznie ma majątek wartości netto w wysokości 426 mld dolarów,
co odpowiada bogactwu netto ubogiej połowy ludzkości (OXFAM, 2017, s. 9).

Raport OXFAM z 2018 roku (przedstawiony 22 stycznia na Kongresie Lide‑
rów Politycznych i Ekonomicznych w Davos) nosi tytuł Nagradzanie pracy, a nie
bogactwa. Skupia się on na następujących punktach:
najbogatsze 1% świata skorzystało z 82% bogactwa wytworzonego w ubie‑
głym roku; najbiedniejsza połowa ludzkości (3,7 mld ludzi) nie otrzymała nic.
Od 2010 roku bogactwo miliarderów rosło średnio o 13% rocznie, sześć razy
szybciej niż płace zwykłych pracowników, których średnio tylko o 2% rocznie.
Od marca 2016 roku do marca 2017 roku liczba miliarderów rosła w bezprece‑
densowym tempie co dwa dni. Cztery dni wystarczą dyrektorowi generalnemu
jednej z pięciu największych światowych marek mody, by zarobić to, co zarobi
robotnik w Bangladeszu w ciągu swojego życia. W Stanach Zjednoczonych,
aby dyrektor generalny mógł zarobić to, co zwykły pracownik zarabia w ciągu
roku, zajmie mu niewiele ponad dzień pracy. Wystarczyłoby 2,2 mld dolarów
rocznie, aby płace wszystkich 2,5 mln wietnamskich pracowników sektora
odzieżowego osiągnęły przyzwoity poziom. Suma ta stanowi około jednej trze‑
ciej dywidend wypłaconych zamożnym akcjonariuszom przez pięć najwięk‑
szych firm odzieżowych w 2016 roku.

Wiele badań naukowych poświęcono zjawisku polaryzacji dystrybucji pro‑
duktów pracy. Na przykład już w 2013 roku Thomas Piketty pokazał, że nie‑
równość w tym zakresie z roku na rok rosła w tak szybkim tempie, że nastą‑
pił znaczny brak równowagi. Dzisiejszą sytuację podsumowuje raport World
Wealth and Income Database (Baza danych składników majątkowych i dochodów świata) (2018) opublikowany 14 grudnia 2017 roku. Raport ten przedstawia
pracę około 100 ekonomistów akademickich analizujących dane z 70 krajów na
całym świecie. Dwa tytuły wybrane do prezentacji ich przez gazetę Le Monde
15 grudnia 2017 roku. podsumowują je następująco: Inégalités: une menace planétaire. Partout, les écarts de richesse se creusent; Les inégalités explosent. L’instabilité politique menace (Nierówności: globalne zagrożenie. Wszędzie pogłębiają
się luki majątkowe; Nierówności eksplodują. Niestabilność polityczna zagraża).
Ta groźba niestabilności politycznej jest podkreślana przez niektóre orga‑
nizacje międzynarodowe. Na przykład na stronie internetowej Organisation
pour la Coopération et le Développement Economique (Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju Ekonomicznego) można przeczytać:
nierówność dochodów osiągnęła rekordowy poziom w większości krajów
OECD i utrzymuje się na jeszcze wyższym poziomie w wielu gospodarkach
wschodzących. W dniu dzisiejszym [21/05/2015], na obszarze OECD, najbo‑
gatsze 10% ludności ma dochód z pracy, który jest 9,6 razy wyższy niż najbied‑
niejszy 10%, w porównaniu z 7,1% w latach osiemdziesiątych XX wieku (...)
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Osiągnęliśmy punkt krytyczny. Jak wynika z naszych pomiarów nierówności
w krajach OECD, nigdy wcześniej nie były tak duże. (...) Nie rozwiązując pro‑
blemu nierówności, rządy osłabiają tkankę społeczną w swoich krajach i osła‑
biają długoterminowy wzrost gospodarczy (OECD, 2015).

Ponadto OECD
podkreśla potrzebę uwzględnienia warunków pracy. Wzrost odsetka osób pra‑
cujących w niepełnym wymiarze godzin, na podstawie umów na czas okre‑
ślony lub jako osoby pracujące na własny rachunek jest ważnym czynnikiem
zwiększającym nierówności. W latach 1995–2013 ponad połowa wszystkich
miejsc pracy utworzonych w krajach OECD przypadła na jedną z tych katego‑
rii (OECD, 2015).

Te spostrzeżenia OECD dotyczące związku przyczynowo-skutkowego wystę
pującego między „warunkami pracy” a przyspieszonym wzrostem coraz bardziej
skrajnych nierówności, między niewielką grupą zamożnych a masą biednych
(w najbogatszych gospodarkach OECD!) sugerują, aby zastanowić się poważnie
nad rolą „warunków pracy” w powstaniu innych obecnych globalnych kryzy‑
sów. Kryzysy „ekologiczne”, które przodują na arenie debaty politycznej, wydają
się konsekwencjami poprzednich, a w szczególności kombinacją formy wzro‑
stu dzisiejszej produkcji przemysłowej i skrajnych nierówności w dystrybucji
towarów i usług, wytwarzanych w szybko rosnącej populacji światowej. Kry‑
zysy zagrażające naszemu ekosystemowi (zanieczyszczenie, globalne ocieplenie,
podnoszenie się poziomu mórz, znikanie gatunków, narastający niedobór wody
pitnej itp.) są groźne i zawiłe, o czym świadczą tzw. katastrofy naturalne lub
przemysłowe, w postaci których często występują. Ulrich Beck (1992) – aby opi‑
sać ich splątanie – zaproponował koncepcję „społeczeństwa ryzyka”. Zagroże‑
nia, jakie charakteryzują te społeczeństwa, wynikają z połączenia narastających
w nich problemów geopolitycznych, gospodarczych i ekologicznych. Mogą być
one konsekwencją tzw. naturalnych katastrof, czyli mnożenia się klęsk żywio‑
łowych związanych ze zmianami klimatu (powodzie, tajfuny itp.) dla pewnych
grup ludności z regionów nimi zagrożonych. Ich źródłem może być także delo‑
kalizacja przemysłu i przenoszenie zakładów do krajów, w których przepisy –
w szczególności dotyczące prawa pracy – nie istnieją lub są stosowane w sposób
niedbały. Prototypem tego zjawiska jest katastrofa spółki zależnej amerykań‑
skiej firmy Union Carbide w Bhopalu (Indie) w 1984 roku, produkującej pesty‑
cydy. Oficjalnie zabiła ona 7575 ludzi. Jednak według stowarzyszeń zrzeszają‑
cych ofiary rzeczywista ich liczba wynosi od 20 000 do 25 000.
Przytoczone tu różne obserwacje prowadzić mogą do następującej hipotezy:
to, co OECD nazywa „warunkami pracy” – tzn. obecnymi formami organizacji
pracy, jej globalną dystrybucją i w ten sposób wytworzonymi bogactwami –
odgrywa czołową rolę, nie tylko we wzroście nierówności w zakresie zamoż‑
ności i konsumpcji, ale także w pojawianiu się wszystkich problemów, o któ‑
rych właśnie wspomniano, a w szczególności tych, które są zgrupowane jako
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kryzysy ekologiczne lub środowiskowe. Przeciwwagą dla tej hipotezy byłoby
zatem opracowanie nowych krytycznych perspektyw analizy pracy, jej organi‑
zacji i wymiany jej wytworów, perspektyw rozszerzających te, które powstały
w początkach społeczeństw uprzemysłowionych w połowie XIX wieku.

2. W kierunku trzeciej krytyki dominujących systemów
organizacji pracy i wymiany jej produktów
Od pierwszej rewolucji przemysłowej (budowa silników parowych) sposób
organizacji pracy i dystrybucji jej produktów wzbudzał ostrą krytykę ich kon‑
sekwencji dla życia pracowników i osób im bliskich. Krytyka ta pojawiła się
w XX wieku, tworząc to, co Alain Supiot (2002) nazwał Duchem Filadelfii. Jak
pokazują kolejne akapity, ten duch jest daleki od utraty swego znaczenia. Pomija
się w nim jednak zagrożenia dla naszego ekosystemu, jakie stwarzają obecne
formy pracy, obrotu i dystrybucji wytwarzanych towarów i usług. Po krytyce
z ostatnich dwóch stuleci musi więc nastąpić nowa krytyka, która jest odnową
konstytutywnego Ducha Filadelfii. Poprzez odniesienie się do tego celu, teraz
nieco innego niż ten, który dominował do tamtego czasu, można opracować
nowe rodzaje interwencji poradniczych.

2.1 Dwie krytyczne opinie z XIX i XX wieku na temat pracy
Większość krytyki form organizacji pracy i wymiany jej produktów, która roz‑
winęła się w XIX i XX wieku, wywodziła się z jednej z najpełniejszych analiz
tego sposobu produkcji i wymiany, jaką umożliwiała teoria alienacji, którą roz‑
winął Karol Marks, zwłaszcza w swoich rękopisach z 1844 roku (Marx, 1996).
Marks opiera swoją krytykę na spostrzeżeniu, że w kapitalistycznym trybie pro‑
dukcji pracownicy są jedynie agentami produkcji w przedsiębiorstwach, które
do nich nie należą. W rezultacie tracą oni znaczną część swoich uprawnień do
działania jako autonomiczne podmioty. Są oni zobowiązani do przestrzegania
narzuconych im celów produkcyjnych. W zamian otrzymują jedynie część war‑
tości pieniężnej swojej pracy, właściciele środków produkcji zachowują zaś to,
co Marks nazwał w Kapitale „wartością dodaną”. W rękopisach z 1844 roku
Marks podkreśla pojęcie alienacji. Rozważa różne jej przejawy, wśród których
jako naczelny, pojawia się zarzut, że kapitalistyczny sposób organizacji pracy
odhumanizuje robotnika, pozbawiając go zasadniczej cechy ludzkiego gatunku:
realizowania samego siebie (= urzeczywistnienia swojej ludzkiej natury) w pro‑
dukcji dzieła, które stanowi w jego własnych oczach uprzedmiotowienie tego,
czym jest. Praca pozostaje jedynie środkiem utrzymania dla pracownika, któ‑
rego przedmiot produkcji jest dla niego obcy. Opierając się na analizach Marksa,
w XX wieku pojawiły się dwa kierunki krytyki dominujących form organiza‑
cji i wymiany produktów pracy. W mniejszym stopniu niż Marks podkreślają
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alienację ekonomiczną (przywłaszczenie wartości dodanej) lub alienację (jako
wyobcowanie) rozwoju człowieka. Pierwszy nurt prowadzi do definicji „godnej
pracy”. Drugi z nich doprowadził do skonstruowania koncepcji „pracy ludzkiej”
i obecnej refleksji nad cierpieniem w pracy.

– Godna praca
Bieżący prąd, który pod koniec XX wieku umożliwił zdefiniowanie pojęcia god‑
nej pracy, wywodzi się z okropności I wojny światowej, a dokładniej z trak‑
tatu wersalskiego (1919 roku), który ją zakończył. Trzynasta część tego traktatu
dotyczy pracy. Stwierdza się w nim [pisownia tłumaczenia zgodna z polskim
oryginałem], że „celem istnienia Związku Narodów [utworzonego na mocy tego
traktatu] jest ustalenie powszechnego pokoju oraz że taki pokój może być zbu‑
dowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej” (s. 244). Ponieważ
zważywszy, że pewne warunki pracy są dla wielkiej liczby ludności niespra‑
wiedliwe, powodują nędzę i niedostatek, co rodzi niezadowolenie, zagrażające
pokojowi i harmonii powszechnej (...) polepszenie tych warunków jest rzeczą
pilną, na przykład o ile dotyczy unormowania godzin pracy, ustalenia maksy‑
malnej długości dnia roboczego i tygodnia, najmu siły roboczej, walki z bez‑
robociem, zagwarantowania zarobku, zapewniającego warunki przyzwoitego
utrzymania, ochrony pracowników na wypadek choroby w ogóle lub chorób
zawodowych, nieszczęśliwych wypadków, spowodowanych pracą, ochrony
pracy dzieci, młodzieży i kobiet, ubezpieczenia na wypadek starości i niezdol‑
ności do pracy, ochrony interesów pracowników na wychodźtwie, uznania
zasady wolnego zrzeszania się, organizacji wykształcenia zawodowego i tech‑
nicznego oraz innych temu podobnych środków (s. 244).

Zauważając ponadto, że „nieuwzględnienie przez któryś z narodów istotnie ludz‑
kich warunków pracy stanowi przeszkodę dla wysiłków innych narodów, prag
nących polepszenia losu robotników w ich własnych krajach” (s. 244)1, umawia‑
jące się strony utworzyły stałą organizację – Międzynarodową Organizację Pracy
(MOP) – do dalszych działań nad tym projektem.
Rozwój krytycznego trendu zaznaczył się w XX wieku w trakcie kilku waż‑
nych wydarzeń, takich jak Deklaracja Filadelfijska przyjęta jednogłośnie w dniu
10 maja 1944 roku podczas 26. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Organi‑
zacji Pracy, w związku z tym, pierwszy artykuł przypomina o tym podkreślając, że
praca nie jest towarem, wolność słowa i zrzeszania się jest warunkiem niezbęd‑
nym trwałego postępu, a ubóstwo wszędzie tam, gdzie ono istnieje, stanowi
zagrożenie dla dobrobytu wszystkich, wojna przeciw niedostatkowi wymaga
prowadzenia jej z nieubłaganą siłą w każdym kraju oraz przez ciągły i zgodny
1

Tekst oryginalny Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami,
podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku opublikowany w Dz. U. z 1920 r. Nr 35, poz. 200.
Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19200350200 (9.05.2018)
(od red.).
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międzynarodowy wysiłek, w którym reprezentanci pracowników i pracodaw‑
ców, ciesząc się statusem równym jakie mają rządy, łączą się z nim w swo‑
bodnej dyskusji i demokratycznej decyzji z wizją promowania powszechnego
dobrobytu.

Deklaracja Filadelfijska została wzmocniona w 1948 roku przez Powszechną
Deklarację Praw Człowieka, której art. 23 brzmi:
Każdy ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru zatrudnienia, do słusz‑
nych i dogodnych/sprawiedliwych i zadowalających (ang. just and favourable;
franc. equitables et satisfaisantes) warunków pracy, jak również do ochrony
przed bezrobociem. Każdy bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ma prawo do rów‑
nej płacy za równą pracę. Każdy, kto pracuje, ma prawo do sprawiedliwego
i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu samemu i jego rodzinie
byt odpowiadający ludzkiej godności. Każdy ma prawo do zakładania związ‑
ków zawodowych i przystępowania do nich w celu obrony swoich interesów.

Artykuł 24 stanowi w szczególności, że: „Każdy człowiek ma prawo do urlopu
i wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowo
płatne urlopy”. Artykuły 25 i 26 określają prawa do ochrony socjalnej i edukacji
(w tym kształcenia zawodowego).
Głównym aktualnie ważnym rezultatem tego krytycznego prądu jest defini‑
cja godnej pracy przyjęta przez MOP (ILO 2001, 2006, 2008, 2014a, b, 2015a, b,
2016, 2017). Wyrażenie „godna praca” pojawiło się w 1999 r. w sprawozdaniu
przedstawionym przez dyrektora generalnego na 87. sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy. Dla MOP godna praca
podsumowuje aspiracje ludzi pracy. Obejmuje ona dostęp do produktywnej
i odpowiednio wynagradzanej pracy, bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz
ochronę socjalną rodzin, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji
społecznej, swobodę wyrażania żądań, organizowania i uczestnictwa w podej‑
mowaniu decyzji mających wpływ na ich życie oraz równe szanse i równe trak‑
towanie wszystkich mężczyzn i kobiet (MOP, 2015b).

Wszystkie te rozważania dotyczące obecnych form pracy i jej wymiany –
a w szczególności definicji godnej pracy – pokazują zasadę, na której opiera
ten ruch krytykę. Jest to zasada globalnej sprawiedliwości społecznej jako
warunku wstępnego osiągnięcia powszechnego pokoju. Zasadę tę można pod‑
sumować stwierdzeniem, które prezydent Barak Obama wypowiedział w swoim
pożegnalnym przemówieniu wygłoszonym na forum Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych 20 września 2016 roku: „Świat, w którym 1% ludz‑
kości ma tyle bogactwa, co pozostałe 99%, nigdy nie może być stabilny”. Świa‑
towy pokój zakłada zatem wdrożenie programu uniwersalnej sprawiedliwości
społecznej, w ramach którego z jednej strony – dobrobyt wytwarzany przez
pracę jest sprawiedliwie rozłożony, a z drugiej – każdy może korzystać z zabez‑
pieczenia społecznego, a także z dobrych warunków pracy i edukacji. Idea ta
tkwiła już w samym sercu traktatu wersalskiego, napisanego sto lat wcześniej,
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w czasach, gdy nierówności majątkowe były mniej wyraźne. To spostrzeżenie
rodzi trzy pytania: dlaczego w przeciągu stulecia wydaje się, że nie poczyniono
żadnych postępów? Co należałoby zrobić, aby osiągnąć postęp w tej dziedzinie?
Czy interwencje poradnicze mogłyby się do tego przyczynić?
W dalszej części tego artykułu podjęta będzie próba udzielenia odpowiedzi
na te pytania. Przede wszystkim jednak konieczne jest podkreślenie istotnych
punktów innego krytycznego spojrzenia na dominujące sposoby organizacji
pracy i wymiany jej produktów.

– Praca ludzka
Krytyka ta pochodzi od niektórych socjologów i psychologów pracy, ergonomi‑
stów i psychoanalityków. Wśród nich są obecni między innymi niektórzy fran‑
cuscy autorzy: Georges Friedmann (1950, 1964), Pierre Naville (1956), Alain
Touraine (1965), André Gorz (1988), Christophe Dejours (2000, 2009), Michel
Lallement (2007). Opierając się bardziej na rozważaniach Marksa dotyczących
alienacji niż biorąc pod uwagę konsekwencje nierównomiernego rozmieszcze‑
nia produktów pracy, autorzy ci opracowali koncepcję „pracy ludzkiej”. Wyra‑
żenie to zostało wzięte z nazwy głównego czasopisma naukowego psychologii
pracy w języku francuskim (Le Travail Humain), założonego w 1933 roku przez
Jeana Maurice’a Lahy’ego i Henri Laugiera. Prawdopodobnie nie jest to przypa‑
dek, że ten ostatni uczestniczył w opracowywaniu Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. Ponadto książka Georges’a Friedmanna Où va le travail humain?
(Dokąd zmierza ludzka praca?) miała znaczący wpływ na szerokie grono jej
czytelników w 1950 roku.
Dla badaczy w tej krytycznej tradycji fundamentalna opozycja nie polega na
tym, że przeciwstawia się „przyzwoitej pracy” „niesprawiedliwą pracę”, lecz na
tym, że praca albo wspiera, albo utrudnia rozwój ludzki pracownika. Ich podsta‑
wowe pytania dotyczą wpływu form organizacji pracy na pracowników: czy nie‑
które rodzaje organizacji pracy promują samorealizację pracowników – na przy‑
kład poprzez umożliwienie im wykorzystania i rozwijania swoich talentów?
Czy wręcz przeciwnie, sposoby organizowania pracy mają tendencję do odhuma‑
nizowania ludzi, sprowadzając ich do stanu quasi-zwierzęcego? Czy narażają ich
życie na niebezpieczeństwo? Jakie rodzaje reprezentacji świata, innych i samych
siebie konstruują pracownicy pracujący w tego czy innego rodzaju organiza‑
cjach zawodowych? Jak radzą sobie z wymaganiami swojej sytuacji zawodowej?
Czy prowadzi to ich do budowania pewnych mechanizmów obronnych? Reasu‑
mując, można powiedzieć, że podstawą tej krytyki są warunki pracy, szanujące
godność ludzką, tzn. dające każdemu pracownikowi możliwość zachowania zdro‑
wia, rozwijania potencjału ludzkiego (zwłaszcza talentów) i budowania siebie jako
obywatela demokratycznego, w pełni ludzkiego świata.
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2.2 Aktualizacja koncepcji godnej pracy i koncepcji pracy ludzkiej
Rozwój pod koniec XX wieku globalnego kapitalizmu finansowego (Marazzi,
2010; Hudson, 2012), postęp technologiczny związany w szczególności z infor‑
matyką (oraz rosnącą robotyzacją produkcji), jak również rozwój tanich środ‑
ków transportu (zwłaszcza kontenerowców) miały znaczny wpływ na pracę,
zatrudnienie i nasz ekosystem. Alain Supiot – kierownik katedry Collège de
France „Etat social et mondialisation: Analyse juridique des solidarités” –
(„Państwo socjalne i globalizacja: analiza prawna solidarności”) – pokazuje
w L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total [Duch Filadelfii. Sprawiedliwość społeczna w obliczu całego rynku] (2010), że rozwój ten był
możliwy dzięki ogólnoświatowemu przestrzeganiu, po raz pierwszy w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 80. ubiegłego wieku, ultraliberal‑
nej doktryny gospodarczej (niektórzy nazywają ją „konsensusem waszyng‑
tońskim”, odnosząc się tym samym do porozumienia ideologicznego między
brytyjską premier Margaret Thatcher i prezydentem Stanów Zjednoczonych
Ronaldem Reaganem). Ta ultraliberalna doktryna miała na celu systematyczne
niszczenie tego, co Alain Supiot nazywa Duchem Filadelfii, to znaczy koncepcji
równej godności istot ludzkich i globalnej sprawiedliwości społecznej, na której
została ona oparta, jak również programów gospodarczych i społecznych, które
zostały nią zainspirowane.
Analizując różne teksty założycieli stanowiące o Duchu Filadelfii (Deklara‑
cja MOP z 1944 roku, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Narodów
Zjednoczonych), Alain Supiot pokazuje, że wszystkie opierają się na potwier‑
dzeniu tej samej podstawowej zasady, która uznaje, że „nieodłączna godność
wszystkich członków rodziny ludzkiej (...) jest fundamentem wolności, sprawie‑
dliwości i pokoju na świecie” (Supiot, 2010, s. 22). Ta
zasada godności zobowiązuje do wiązania imperatywów wolności i bezpie‑
czeństwa. Aby mogli swobodnie mówić i wierzyć, ludzie muszą cieszyć się bez‑
pieczeństwem fizycznym i ekonomicznym. (...) Ten związek między wolnością
ducha a bezpieczeństwem ciała prowadzi (...) do podporządkowania organiza‑
cji ekonomicznej zasadzie sprawiedliwości społecznej (Supiot, 2010, s. 23).

Temu podporządkowaniu sprzeciwia się jeden z wybitnych przedstawi‑
cieli ideologii ultraliberalnej – Friedrich A. von Hayek – poruszając tę kwestię
w książce Droit, législation et liberté. Une nouvelle formulation du principe de
justice et d’économie politique. Vol. 2: Le mirage de la justice sociale (Prawo, ustawodawstwo i wolność. Nowe sformułowanie zasady sprawiedliwości i gospodarki
politycznej. Vol. 2: Miraż sprawiedliwości społecznej). Zdaniem von Hayeka – jak
zauważa Supiot – „należy usunąć bariery regulacyjne swobodnej gry rynko‑
wej”. Dobro wspólne wynika z wolnej konkurencji międzynarodowej. Oznacza
to konkurencję nie tylko między pracownikami, ale także między prawami
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narodowymi i kulturami. „Definicja praw każdej osoby nie musiałaby odwoły‑
wać się do zasady sprawiedliwości wykraczającej poza jej granice, lecz mogłaby
wynikać jedynie z wzajemnego oddziaływania różnic i zastrzeżeń” (Supiot,
2019, s. 47). W związku z tym należy odrzucić podstawowe zasady prawa mię‑
dzynarodowego (równej godności wszystkich ludzi i sprawiedliwości społecz‑
nej). Supiot podkreśla, że wszystkie międzynarodowe traktaty handlowe, jak
również reformujące organizację Unii Europejskiej od lat 80. XX wieku, stop‑
niowo zastępują koncepcje prawne wynikające z Ducha Filadelfii tymi, które
stanowią ultraliberalną doktrynę. (Przykłady: Traktat Lizboński z 2007 roku,
w przeciwieństwie do Traktatu Rzymskiego z 1957 roku; Porozumienie z Marakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 roku ustanawiające Światową Organizację Handlu).
W kwestii organizacji pracy i wymiany jej produktów jedną z głównych idei
ultraliberalnej ideologii jest to, co Milton Friedman streścił w artykule w New
York Times Magazine, w którym napisał: „firmy mają tylko jedną, wyjątkową
odpowiedzialność społeczną: angażować swoje zasoby w działania zwiększające
ich zyski” (13.09.1970, s. 17). Rozprzestrzenianie się tej ideologii doprowadziło
do zniszczenia wielu miejsc pracy w krajach o tradycjach przemysłowych i pra‑
wie pracy, które w pewnym stopniu chroniło pracowników. Produkowane przez
nich towary (odzież, sprzęt elektroniczny, sprzęt gospodarstwa domowego itp.)
są obecnie wytwarzane w tych częściach świata, gdzie brakuje takiego prawa lub
nie jest ono stosowane, co pozwala na niezwykle konkurencyjne koszty produk‑
cji. Guillaume Daudin i Sandrine Levasseur (2005) szacują na przykład, że mię‑
dzy 1980 a 2002 rokiem we Francji zlikwidowano od 1 do 1,5 mln miejsc pracy
w przemyśle. W najbogatszych krajach rozwinęły się formy pracy, które wymy‑
kają się prawu pracy i ochronie socjalnej pracowników. Ma to miejsce na przy‑
kład w Europie, gdzie korzysta się z „pracowników delegowanych”. Pojawiły się
wyjątkowo niepewne rodzaje umów o pracę – takie jak „zero godzin” w Wiel‑
kiej Brytanii 2 czy „jedno euro” w Niemczech 3 – czy narzucanie przez firmy sta‑
tusu samozatrudnienia osobom, dla których są one w rzeczywistości jedynym
„klientem”. W wielu firmach zatrudnianie „pracowników peryferyjnych” lub
„stażystów” stało się normą. Wzmocnienie zespołów „pracowników central‑
nych” pojawia się, gdy warunki ekonomiczne są dobre, lecz gdy te warunki
pogarszają się – zespoły są rozwiązywane (Gordon, Edwards, Reich, 1982;
Lewin, 2005). Większość pracowników – w tym osoby o najwyższych kwalifi‑
kacjach – pracuje obecnie w ekstremalnych warunkach elastyczności. Ponieważ
nie pełnią one już trwałych i precyzyjnych funkcji zawodowych, muszą się orga‑
nizować w ramach przemieszczających się zespołów podobnych specjalistów,
2

3

Tzw. umowa „zero godzin” zakłada, że pracodawca dzwoni do pracownika, aby go zatrudnić,
tylko wtedy, gdy go potrzebuje (od red.).
W ramach realizacji ustawy o reformie rynku pracy przygotowuje się obecnie w Niemczech około
360 tys. tak zwanych „miejsc pracy za jedno euro za godzinę”. Pobrano z: https://www.google.pl/
search?q=praca+”jedno+euro”+w+Niemczech&oq=praca+”jedno+euro”+w+Niemczech&aqs=c
hrome..69i57.19297j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (14.04.2018) (od red.).
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aby osiągnąć cele produkcyjne przypisane zespołowi, za które każdy z nich jest
osobiście odpowiedzialny. Działania każdego członka zespołu różnią się zatem
w zależności od celów, technik produkcji i zadań, które inni członkowie zespołu
mogą wykonywać. Te bardzo elastyczne sposoby organizacji pracy i zatrudnie‑
nia są często połączone z indywidualnymi procedurami oceny. Stawiają one
pracowników w sytuacji ostrej konkurencji (Sennett, 1998; Linhart, 2011, 2015).
Te różne zjawiska zostały wzmocnione w ostatnich dziesięcioleciach przez
postęp w robotyzacji produkcji. Roboty są w coraz większym stopniu zdolne do
wykonywania całości złożonych zadań. Na przykład dwaj naukowcy z Oxfordu –
Carl Frey i Michael Osborne – w 2013 roku obliczyli, że 47% amerykańskich
miejsc pracy jest poważnie zagrożonych automatyzacją w ciągu najbliższych
dwóch dekad. Niewiele osób jest potrzebnych do opracowania oprogramowa‑
nia i stworzenia robotów, które zastąpią znacznie większą liczbę pracowników.
W artykule opublikowanym w Suplemencie Economie et Entreprise gazety
Le Monde czytamy:
Pracownicy białych kołnierzyków są tak samo zagrożeni postępem techno‑
logicznym, jak kasjerzy supermarketów. Dwóch ekonomistów Uniwersy‑
tetu w Chicago – Loukas Karabarbarbounis i Brent Neiman – pokazało, że
w Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia pracowników wykwalifikowanych
podwoiła się w latach 2000–2012 (Miller, 2016).

Wydaje się, że wszystkie te zmiany technologiczne prowadzą do zmniejszenia
zapotrzebowania na siłę roboczą, podczas gdy prawie 4 miliardy osób ma obec‑
nie mniej niż 30 lat.
W tym globalnym kontekście pracownicy znajdują się w bardzo nieko‑
rzystnej sytuacji, jeśli chodzi o światową konkurencję (w tym w firmie, która
ich zatrudnia). Jak wynika z różnych książek opublikowanych w ostatnich
latach na temat niepewnych warunków zatrudnienia i życia (Dejours, 2000;
Paugam, 2000; Cingolani, 2005; Blanc, 2007; Linhart, 2011; Standing, 2011;
Roquefort, 2012), pojęcia godnej pracy i pracy ludzkiej nigdy dotąd nie były
tak aktualne jak są dziś. Jednakże w kontekście światowego sukcesu neolibe‑
ralnej doktryny i nowej globalnej dystrybucji płatnej pracy, którą ona stymu‑
luje, koncepcje te nie mogą już prowadzić do poprawy warunków pracy, jeśli
nie doprowadzą – wbrew temu, co popiera neoliberalna ideologia – do usta‑
nowienia Uniwersalnego Prawa narzucającego humanitarne i godne warunki
pracy. Nieludzkie i pozbawione godności formy zatrudnienia są rzeczywiście
tańsze od tych, które respektują te zasady. Jednakże, jak zauważono, traktat
wersalski wskazywał już sto lat temu: „brak przyjęcia przez jakikolwiek naród
prawdziwie humanitarnego systemu pracy utrudnia wysiłki innych narodów
na rzecz poprawy sytuacji pracowników w ich własnych krajach”. Ustanowienie
takiego prawa i jego stosowanie na całym świecie – zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka – wymagałoby utworzenia międzynarodowej organizacji
posiadającej uprawnienia do jego opracowywania i wdrażania. Mogłoby to stać

112     Studia Poradoznawcze / Journal of Counsellogy 2018, vol. 7

się misją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakładałoby jednak koniecz‑
ność zmiany statutu tej trójstronnej organizacji międzynarodowej, ponieważ
od momentu jej utworzenia miała ona wyłącznie na celu prowadzenie badań
i wydawanie zaleceń dotyczących pracy.

2.3 Aktywne życie w oparciu o etyczną zasadę sprawiedliwej
odpowiedzialności
Zasada konkurowania o przestrzeganie praw narodowych bronionych w ramach
Porozumienia waszyngtońskiego, a także dążenie do szybkiego osiągnięcia
znacznych zysków przez kapitalizm finansowy, którego rozwój jest wspierany
przez ten konsensus, również zachęca do wdrażania strategii optymalizacji
opłat podatku, umożliwiających korzystanie z podatkowych rajów. W rezulta‑
cie przedsiębiorstwa stosujące takie postępowanie nie przyczyniają się do roz‑
woju krajów, w których prowadzą działalność (Migaud i in., 2009). Ponadto taka
organizacja ekonomiczna ma poważne konsekwencje związane z charakterem
produkcji. Szybkie osiąganie dużych zysków jest możliwe poprzez rozwój prze‑
mysłowej hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych, wytwarzanie „śmie‑
ciowej żywności” fast food, produkcję sprzętu z zaprogramowaną dezaktuali‑
zacją itp. Jednak zasady sprawiedliwości społecznej i równej godności ludzkiej,
na których opierałaby się praca określana przez pojęcia „godna praca” i „praca
ludzkia”, nie uwzględniają tego rodzaju wpływu obecnych dominujących spo‑
sobów organizacji i wymiany jej produktów, ani nie podkreślają ekologicznych,
środowiskowych i ludzkich kryzysów (globalne ocieplenie, zanieczyszczenie,
migracja i uchodźcy itp.). Dlatego też wprowadzenie Uniwersalnego Prawa
Pracy nie wystarczyłoby do przeciwdziałania kryzysom, których znaczenie
i ostrość podkreślono w pierwszej części tego artykułu. Należałoby zatem zde‑
finiować nową zasadę: zasadę, która stanowiłaby podstawę krytyki obecnego
stanu pracy, zarówno wskazując na szkodliwe konsekwencje dominujących
form organizacji i wymiany produktów pracy, jak i proponując alternatywne
formy przyczyniające się do rozwiązania obecnego kryzysu ekosystemowego
i ludzkiego. Taka zasada mogłaby umożliwić, z jednej strony, ustalenie polityki
życia publicznego, a z drugiej, określenie celu interwencji Poradnictwa kariery
i konstruowania życia / Life Design.
Zasada ta mogłaby być zdefiniowana poprzez połączenie głównych propo‑
zycji dwóch wielkich myślicieli etyki XX wieku: Paula Ricoeura i Hansa Jonasa
(Guichard, 2016a, b). Ricoeur (1990, s. 202) stwierdza, że intencja etyczna jest
„celem dobrego życia, z i dla innych, w sprawiedliwych instytucjach”. Z kolei
Jonas (1979, 2005, s. 40) sformułował „zasadę odpowiedzialności” stanowiącą
„etykę dla cywilizacji technicznej”. Zasada ta jest następująca: „Działaj tak, aby
efekty twojego działania były zgodne z trwałością prawdziwie ludzkiego życia
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na Ziemi”. Połączenie tych dwóch zasad etycznych umożliwia zdefiniowanie
normy etycznej, która może być stosowana z jednej strony do oceny polityki
życia publicznego, a z drugiej – do zarządzania sobą w każdym z etapów życia
zawodowego. Można ją sformułować w następujący sposób: Każdy powinien
prowadzić swoje aktywne życie w taki sposób, aby jego praca, jej produkty
i sposoby ich wymiany przyczyniały się do rozwoju dobrego życia z innymi
i dla innych, w instytucjach sprawiedliwych, zapewniając ciągłość prawdziwie ludzkiego życia na Ziemi [wyróżnienie red.]. Biorąc pod uwagę dotkliwość
różnych współczesnych globalnych kryzysów, standard ten powinien być obec‑
nie przedmiotem troski wszystkich przywódców politycznych i gospodarczych,
jak również tych, którzy mają zdolność działania w zakresie organizacji pracy
i systemów wymiany produktów pracy. Przytoczona norma wymaga od nich sys‑
tematycznego zadawania sobie następującego pytania: czy decyzja polityczna,
ekonomiczna, społeczna, organizacyjna itp., którą podejmuję (lub którą podej‑
mujemy), ułatwia czy może utrudnia taki rozwój aktywnego życia, który przy‑
czynia się do rozwoju dobrego życia, wraz z innymi i dla innych, w sprawiedli‑
wych instytucjach, zapewniając trwałość prawdziwie ludzkiego życia na Ziemi?
Ta sama norma powinna być również podstawą myślenia wszystkich oby‑
wateli świata, którzy zastanawiają się nad kierunkiem, jaki chcą obrać w życiu
zawodowym. W przypadku badaczy i praktyków zaangażowanych w poradnic‑
two kariery pojawia się zatem pytanie, jak im pomóc.

3. Imperatyw: przygotowanie jednostek i grup do aktywnego
życia, które przyczynia się do humanitarnego, sprawiedliwego
i zrównoważonego rozwoju
Ponad dziesięć lat temu Peter Plant napisał:
rola doradców zawodu wykracza poza eksplorowanie siebie i możliwości
kariery. To towarzyszenie rodzi pytania związane z globalizacją i skłania
nas do kwestionowania dążenia do wzrostu gospodarczego jako celu samego
w sobie. W tym kontekście można by mówić o zielonym doradztwie (Green
Guidance). W ten sposób poradnictwo kariery wchodziłoby w ryzykowną dzie‑
dzinę zmian społecznych. W jakim stopniu wsparcie to może stać się czynni‑
kiem przemian społecznych i gospodarczych, koniem trojańskim w społeczeń‑
stwie szanującym globalizację i kapitalizm? (Plant, 2005, s. XIV).

Pytanie Planta jest retoryczne. Biorąc pod uwagę rolę dominujących form
organizacji pracy i jej wymiany (ustalonej przez wymagania globalnego kapi‑
talizmu finansowego opartego na Porozumieniu waszyngtońskim) we współcze‑
snym światowym kryzysie, wymaga ono tylko jednej odpowiedzi: poradnic‑
two musi odtąd przyczyniać się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i rozwoju ludzkości. Stawka tych kryzysów jest tak wysoka, że na
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Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 wrze‑
śnia 2015 roku szefowie państw i rządów przyjęli rezolucję, której tytuł brzmi
ambitnie: Transformer notre monde: le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 (Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego
rozwoju 2030). Jedną z konsekwencji jednomyślnego przestrzegania takiego
imperatywu jest zachęcenie naukowców i praktyków zajmujących się poradnic‑
twem kariery do zadania sobie pytania, które metodyki wsparcia służą osią‑
gnięciu konkretnych celów, które im odpowiadają. Jakie działania poradnictwa
powinny być zaplanowane w taki sposób, aby przygotować jednostki i grupy do
stworzenia do 2030 roku aktywnego życia, które przyczyni się do sprawiedli‑
wego i zrównoważonego rozwoju ludzkości.
Aby odpowiedzieć na te pytania, badacze i praktycy mogą polegać na nastę‑
pujących dwóch spostrzeżeniach. Z jednej strony, jak wskazała Hannah Arendt
(1958), aktywne życie jest fundamentalną cechą antropologiczną. Poprzez swoją
działalność zawodową oraz interakcje i wymiany, które się z nimi wiążą, istoty
ludzkie stają się tym, czym są, i przyczyniają się do stworzenia pewnego ludz‑
kiego świata. Gatunkiem ludzkim jest homo faber (Bergson, 1907). Z drugiej
strony jednak, jak już zauważono, to aktywne życie homo faber’a wytworzyło,
jak już wskazano, obecny globalny kapitalizm finansowy oraz szkodliwe formy
organizacji i wymiany produktów pracy. W związku z tym, aby zaradzić obec‑
nym kryzysom globalnym, konieczne jest stworzenie nowych systemów orga‑
nizacji pracy i wymiany tych produktów, umożliwiających poszczególnym oso‑
bom i grupom prowadzenie aktywnego życia, które byłoby związane „z dobrym
życiem, z innymi i dla innych, w sprawiedliwych instytucjach, zapewniając
trwałość autentycznie ludzkiego życia na Ziemi”.
Konieczne jest zatem opracowanie interwencji poradniczych, aby pomóc
ludziom w obraniu tej drogi. Jednakże, jak już wcześniej zauważono, większość
interwencji doradczych, towarzyszących ukierunkowaniu życia zawodowego,
oferowanych jednostkom w społeczeństwach uprzemysłowionych od końca
XIX wieku, miała zupełnie inny cel. Były one (i nadal są) doradztwem doty‑
czącym zatrudnienia, których zdecydowanym celem było (jest) promowanie
integracji osób fizycznych z obecnym światem pracy i wymiany jej produktów.
W ciągu ostatniej dekady kilka interwencji Poradnictwa konstruowania życia /
Life Design pomaga osobom radzącym w określaniu kierunku ich życia zawo‑
dowego, nie zakładając przy tym, że kierunek ten musi koniecznie obejmować
taką integrację zawodową. Te interwencje doradcze w zakresie konstruowania
życia dają radzącym się możliwość refleksji nad kierunkiem aktywnego życia,
uwzględniając pilną potrzebę zrównoważonego i sprawiedliwego globalnego
rozwoju. Dają im szansę zrobienia tego, bez konieczności stawiania w centrum
swego myślenia obaw, które Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa za
kluczowe dla przyszłości ludzkości.
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Istotne wyzwania dzisiejszego kryzysu wymagają wyjścia poza tę prostą
możliwość. Proponują projektowanie tych poradniczych interwencji, które sys‑
tematycznie biorą pod uwagę konieczność „kierowania życiem zawodowym
w taki sposób, aby przyczyniało się ono do dobrego życia, z innymi i dla innych,
w sprawiedliwych instytucjach, zapewniając ciągłość autentycznie ludzkiego
życia na Ziemi” (Guichard i in., 2016; Cohen-Scali i in., 2018). Innymi słowy
interwencje skupiają się na refleksji radzących się na następującym pytaniu:
w które działania związane z pracą (termin ten odnosi się do całego zakresu
sytuacji produkcyjnych, obejmujących współpracę, wymianę, uznawanie
i samokonstruowanie) mogę się zaangażować (lub „możemy się zaangażować”
w przypadku zbiorowego myślenia), aby wytwarzać dobra lub usługi, które
przyczyniają się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównowa‑
żonego rozwoju?
Budowanie takich interwencji nie jest łatwe. W przeciwieństwie do doradz‑
twa dotyczącego zatrudnienia nie mogą one odwoływać się do istniejących
form organizacji pracy w obecnych modelach dominujących pod względem
ekonomicznym. Ich odniesienia mogą dotyczyć jedynie organizacji pracy i jej
wymiany w świecie, który ma być zbudowany jako zrównoważony, sprawie‑
dliwy społecznie, gwarantujący każdemu prawdziwie ludzkie życie. Taką inter‑
wencję można więc zaplanować jedynie poprzez odniesienie się do propozycji
ekonomistów i specjalistów, którzy zastanawiali się nad odpowiednimi formami
organizacji i wymianą produktów godnej i humanitarnej pracy. Analizy te są
jednak nadal rzadkie i fragmentaryczne (Lang, 1994; Arnsperger, 2009, 2011;
Mandin, 2009; Hunyadi, 2015; Laville, 2016; Bourg i in., 2016; Bradburn, 2017).
W ramach Katedry UNESCO na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęły się
jednak badania dwóch uzupełniających się ścieżek refleksji nad poradnictwem
(Guichard, 2016a, b, 2017; Pouyaud, Guichard, 2017). Jedna z nich dotyczy inter‑
wencji mających na celu promowanie globalnego rozwoju aktywnej działalno‑
ści ludzkiej i podejmowania godnej pracy oraz pomagania ludziom w kierowa‑
niu swoim życiem zawodowym w tym kontekście. Druga dotyczy interwencji
mających na celu pomoc jednostkom i zbiorowościom w kierowaniu ich życiem
zawodowym poprzez aktywne odnoszenie się do pracy i systemów wymiany
w środowisku, o możliwie najmniejszym wpływie zanieczyszczeń ekosystemu.

3.1 Edukacja kariery dla godnej pracy ludzkiej, przyczyniająca się
do budowy humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego
świata
Jak wspomniano powyżej, stworzenie humanitarnych i godnych warunków
pracy, zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i w najuboższych gospodar‑
kach, zakłada ustanowienie Międzynarodowego Prawa Pracy. Międzynarodowa
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Organizacja Pracy, dla której misją mogłoby być monitorowanie jego przestrze‑
gania, pełni jedynie rolę doradczą. Nie może ona ani określać podstawowych
zasad Uniwersalnego Prawa Pracy chroniącego pracę „ludzką” i „godną”, ani też
wymusić ich zastosowania na całym świecie. W dzisiejszym globalnym kontek‑
ście – w którym ideologia korzyści płynących z konkurencji gospodarczej nadal
dominuje, której to konkurencji ma nie utrudniać żadna uniwersalna zasada
prawna – takie powszechne prawo nie może być ani rozwijane, ani stosowane
bez nacisków społecznych.
Zasada etyczna –
każdy powinien prowadzić swoje aktywne życie w taki sposób, aby jego praca,
jej produkty i sposoby ich wymiany przyczyniały się do rozwoju dobrego życia
z innymi i dla innych, w instytucjach sprawiedliwych, zapewniając ciągłość
prawdziwie ludzkiego życia na Ziemi

– zakłada jednak, że wszystkie narody powinny być świadome, jak ważne
dla każdego człowieka jest powszechne prawo do godnej i ludzkiej pracy, i że
powinny być w stanie powrócić do niego.
Dlatego pierwszym krokiem w nowej edukacji kariery oferowanej wszyst‑
kim młodym ludziom, byłoby umożliwianie im nabycia tej świadomości.
W tym celu nowa edukacja kariery z jednej strony informowałaby ich o roli
pracy, sposobach jej organizacji i formach wymiany w budowaniu świata oraz
konstruowaniu podmiotowości każdego z nich. Z drugiej strony podkreśla‑
łaby rolę różnych form organizacji i wymiany produktów pracy w rozwijaniu
indywidualnych talentów, pewnych form relacji z sobą i z innymi, reprezentacji
siebie i innych, przemian w świecie oraz szkodliwych konsekwencji pewnych
systemów organizacji pracy i wymiany jej produktów. Treść pierwszej części
tej nowej edukacji kariery opierałaby się na dostosowaniu do poziomu wiedzy
młodych ludzi analiz publikacji takich autorów, jak: Henri Bergson, Georges
Friedmann, Hannah Arendt, André Gorz, Philippe Malrieu, Christophe Dejo‑
urs, Patrice Flichy i in.
Jej druga część miałaby na celu pomóc młodym ludziom podjąć refleksję
nad swoim przyszłym życiem zawodowym poprzez skupienie się na człowieku
i godnej pracy, która przyczynia się do sprawiedliwego i zrównoważonego roz‑
woju. Aktualna edukacja kariery skupia się na dzisiejszych zawodowych funk‑
cjach i miejscach pracy. Oczekuje od młodych analizowania ich kompetencji,
zainteresowań i wartości – rzeczywistych lub potencjalnych – poprzez odniesie‑
nia do istniejącego świata płatnej pracy. Nowa edukacja kariery skupiałaby się
na świecie pracy, który należy rozwijać, aby przyczynić się do zrównoważonego
i sprawiedliwego rozwoju. Ten imperatyw oparcia refleksji na świecie pracy,
który jeszcze nie istnieje, ale który należy urzeczywistnić, sprawia, że ta nowa
edukacja kariery jest bardziej złożona i ambitna niż stara.
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Treść drugiego aspektu nowej edukacji kariery może opierać się na tekstach,
takich jak rezolucja (już wspomniana) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w dniu 25 września 2015 roku. Określa ona program działania składający
się z 17 głównych celów i 169 celów szczegółowych. Na przykład celem o nume‑
rze 8 jest „promowanie trwałego, wspólnego i zrównoważonego wzrostu gospo‑
darczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszyst‑
kich”. Celem 10. jest „zmniejszenie nierówności w obrębie poszczególnych krajów
i pomiędzy nimi”. Cel 11. to „zapewnienie, aby miasta i osiedla ludzkie były
integracyjne, bezpieczne, odporne i zrównoważone”. Cel 12. domaga się „usta‑
nowienia zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji”. Celem nr 16 jest
„promowanie rozwoju pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz
zrównoważonego rozwoju, zapewnienie wszystkim dostępu do wymiaru spra‑
wiedliwości oraz stworzenie skutecznych, odpowiedzialnych i integracyjnych
instytucji na wszystkich szczeblach”.
Dla każdego z tych głównych celów program ONZ określa różne cele szczegó‑
łowe. Na przykład szczegółowy cel 9. głównego celu 8. jest następujący: „Do 2030 r.
należy opracować i wdrożyć politykę na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki,
która stworzy miejsca pracy oraz wzmocni lokalną kulturę i produkty”. Cel szcze‑
gółowy 2. ogólnego celu 11. apeluje, by do 2030 roku pojawiło się „zapewnienie
dostępu do bezpiecznych, dostępnych i zrównoważonych systemów transportu
dla wszystkich po przystępnych cenach, poprzez poprawę bezpieczeństwa dro‑
gowego, w szczególności poprzez rozwój bezpiecznych, dostępnych i zrównowa‑
żonych systemów transportowych”. Szczegółowy cel 2. celu ogólnego nr 11. sta‑
nowi, że do 2030 roku „dostęp do bezpiecznych, dostępnych i zrównoważonych
systemów transportu dla wszystkich powinien zostać zapewniony po przystęp‑
nych cenach poprzez poprawę bezpieczeństwa drogowego, w tym rozwój trans‑
portu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób znajdują‑
cych się w wyjątkowo trudnej sytuacji, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych
i starszych”. Realizacja 3. celu szczegółowego z ogólnego celu 12. ma polegać
na „zmniejszeniu o połowę [do 2030 roku] ilości odpadów żywnościowych na
mieszkańca, zarówno pod względem dystrybucji, jak i konsumpcji, oraz zmniej‑
szeniu strat żywności w łańcuchu produkcji i dostaw, w tym strat po zbiorach”.
Szczegółowy cel 8. ogólnego celu 12. stanowi „zapewnienie wszystkim ludziom
na całym świecie informacji i wiedzy niezbędnej do zrównoważonego rozwoju
i stylu życia zgodnego z naturą”.
Druga część tej nowej edukacji kariery polegałaby także na zachęceniu
uczestników do pracy, po pierwsze, nad działaniami, które mogą przyczynić się
do osiągnięcia tych celów i zadań (lub na innych, pochodzących z analiz innych
niż Organizacja Narodów Zjednoczonych); po drugie, w którą chcieliby mieć
wkład; po trzecie: w rozwijanie swoich talentów; i po czwarte – nad sposobami
postępowania, prowadzącymi do ich osiągnięcia. Także metodologia działań
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w ramach tych dwóch części edukacji kariery powinna uwzględniać aktywność
uczących się i być oparta na pracy grupowej, prowadzącej do wspólnych osią‑
gnięć (pliki, filmy, prezentacja Power Point itp.).

3.2 Interwencje wspierające jednostki i grupy w konstruowaniu
aktywnego życia, które minimalizują „ślad ekologiczny”
Przedstawiona powyżej nowa edukacja kariery, której zarysy zostały właśnie
nakreślone, nie jest jednak wystarczająca do szybkiego rozwiązania poważnych
problemów, jakie stwarza szkodliwy „ślad ekologiczny” obecnych sposobów
organizacji pracy i wymiany jej produktów. Dlatego też niezbędne jest przy‑
gotowanie jednostek i grup do myślenia o sposobach życia zawodowego, które
minimalizują obecność tego śladu (Arnsperger, 2009, 2011; Hunyadi, 2015;
Bourg i in., 2016).
Nowe interwencje poradnictwa kariery i konstruowania życia mogłyby mieć
na celu nieść pomoc ludziom w angażowaniu się w takie formy życia zawodowego,
które minimalizują ich wkład w ślad ekologiczny, w szczególności poprzez two‑
rzenie rentownych i zrównoważonych systemów produkcji i wymiany produktów
pracy (np. lokalne systemy wymiany). Systemy te opierałyby się na Zasadzie Eko‑
logicznej Pomocniczości («Principe de Subsidiarité Ecologique» PSE) polegającej
na priorytetowym traktowaniu lokalnej produkcji i systemów wymiany pro‑
duktów, których ślad ekologiczny jest mniejszy niż wytwarzanych przez odle‑
glejsze systemy produkcji i wymiany o szkodliwych skutkach ekologicznych
(Guichard, 2017; Pouyaud, Guichard, 2017).
Zasada Ekologicznej Pomocniczości polega na rozróżnieniu między pro‑
duktami, które mogą być wyłącznie projektowane, wytwarzane i sprzedawane
w ramach globalnego systemu handlu (np. leki, badania naukowe, główne inno‑
wacje technologiczne itp.), i innymi, które mogą być wykorzystywane w lokal‑
nych, regionalnych lub międzyregionalnych systemach wymiany, w zależności
od zawartości w nich określonego (np. bezpośredniego i długoterminowego)
śladu ekologicznego związanego z każdym z tych poziomów produkcji i wymiany
(np. na szczeblu lokalnym: opieka osobista, transport publiczny, działalność
kulturalna, produkcja niektórych produktów spożywczych itp.).
Zasada ta zakłada tworzenie lokalnych systemów (LETS 4) do produk‑
cji i wymiany towarów i usług, stanowiących podstawowy poziom takiej
4

LETS – Local Exchange Trading System, czyli Lokalny System Wymiany Handlowej. LETS jest
taką właśnie grupą osób, które wymieniają między sobą rzeczy i umiejętności, jakie posiadają,
bez użycia pieniędzy, w systemie punktowym. Dzięki systemowi punktowemu można wymieniać
dobra/usługi nie tylko pomiędzy dwiema osobami, ale także w większej grupie ludzi (można np.
dostać punkty za udzielenie komuś lekcji, a potem oddać te punkty za możliwość skorzystania
z komputera u zupełnie innej osoby) (od red.).
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organizacji (Lang, 1994; Laville, 2016; Bradburn, 2017). LETS pozwalają po
pierwsze na wymianę usług (np. usługi fryzjerskie, transport) z lokalnymi pro‑
dukcjami (np. uprawa warzyw, gotowanie posiłków, szycie odzieży na miarę lub
przeróbki itp.); po drugie, w celu zaspokojenia potrzeb, które z reguły nie są lub
są słabo uwzględniane w gospodarce dominującej (np. pomoc w wypełnianiu
dokumentu w Internecie; transport osób starszych; oferty bliskich działań kul‑
turalnych, takich jak teatr, wystawy; szkolenia w zakresie rzemiosła lub działal‑
ności artystycznej itp.) oraz, po trzecie, wspólne organizowanie produkcji energii
odnawialnej (z wykorzystaniem słońca, wiatru, rzek itp.). Na obszarach wiejskich
systemy LETS oferują możliwość tworzenia usług informacyjnych i promowa‑
nia lokalnego rolnictwa przyjaznego dla środowiska itp. Wreszcie stymulują one
wspólny rozwój poczucia solidarności w każdym z uczestników, rozwój jego wie‑
dzy, talentów, poczucia własnej wartości, poczucia bycia uznawanym za posiada‑
cza talentów, umiejętności rozpoznawania innych itd. (Mandin, 2009).
Tworzenie i rozwijanie systemu wymiany lokalnej nie jest łatwe. Zorganizo‑
wanie jej powiązań z innymi systemami transakcyjnymi (regionalnymi, global‑
nymi) jest jeszcze bardziej złożone. Interwencje doradcze powinny zatem pomóc
grupom i jednostkom zaangażować się w taki projekt. Miałyby one dwojaki cel.
Z jednej strony pomogłyby każdej grupie z osobna, po pierwsze – zastanowić
się nad potrzebami, jakie lokalny system wymiany mógłby zaspokajać, oraz nad
formami działalności i wymiany pracy, które najlepiej by im odpowiadały; po
drugie – pomagać im się zorganizować, określić konkretne struktury i sposoby
funkcjonowania systemu wymiany, i po trzecie – określić i utworzyć instytu‑
cje (takie jak rada dyrektorów), które są niezbędne dla jego funkcjonowania:
instytucje, które są potrzebne między innymi do powiązania lokalnego handlu
z innymi poziomami handlu (np. poprzez stworzenie lokalnej waluty).
Z drugiej strony interwencje te pomogłyby każdej pojedynczej osobie zasta‑
nowić się nad szeregiem zagadnień związanych z kierunkiem jej aktywnego
życia. Na przykład: czy może i czy chce zaangażować się w taki lokalny system
wymiany? Jakie działania przyczyniają się do zaspokojenia jakich potrzeb? Jeśli
nie: w jakich działaniach związanych z pracą (produkujących, trwałe i zbywalne
towary lub usługi zaspokajające potrzeby ludzkie) mogłaby się zaangażować?
W jakich typach organizacji pracy i systemach wymiany jej wytworów?
Zasada Ekologicznej Pomocniczości wywodzi się z podstawowego impera‑
tywu „kierowania swoim aktywnym życiem w taki sposób, aby przyczyniało się
ono do dobrego życia, z innymi i dla innych, w sprawiedliwych instytucjach,
zapewniając ciągłość autentycznie ludzkiego życia na Ziemi”. Powyższa zasada
jako taka jest nakazem etycznym, który musi określać decyzje każdej osoby
dotyczące kierunku jej aktywnego życia. Jednakże w przypadku braku regu‑
lacji handlu światowego, opartej na takiej zasadzie ekologicznej pomocniczo‑
ści (lub podobnej zasadzie), rozwój LETS, jak również produkcji lokalnej lub
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regionalnej, będzie z konieczności ograniczony. Dlatego też zaangażowanie się
w rozwój zrównoważonego i sprawiedliwego globalnego ekosystemu oznacza,
że globalna regulacja powinna wprowadzić taką zasadę w obrębie ekosystemu.
Interwencje wspierające jednostki i zbiorowości w konstruowaniu aktywności
zawodowej, które minimalizują ich ślad ekologiczny, nie mogą zatem unikać
uświadamiania obywatelom potrzeby globalnej organizacji handlowej opartej
na zasadach takich jak ekologiczna pomocniczość.

Wnioski
Te dwa zarysy działań mających na celu wsparcie ludzi w projektowaniu i kon‑
struowaniu aktywnego życia, które przyczyniają się do sprawiedliwego i zrów‑
noważonego rozwoju, to tylko wstępne projekty. Ich metodologia powinna
zostać doprecyzowana w eksperymentach, mających na celu ich ocenę i udosko‑
nalenie. Ponadto trzeba byłoby zbadać inne możliwości. Jedna kwestia została
już jednak poruszona: interwencje mające na celu wspieranie projektowania
i konstruowania życia nie mogą dłużej ignorować problemów sprawiedliwego
i zrównoważonego rozwoju, w większym stopniu niż problemów godnej ludz‑
kiej pracy. Niezbędne i pilne jest ich głębokie przekształcenie.
Konieczność odnowienia interwencji poradnictwa kariery jest konsekwencją
pojawienia się takich programów, jak rezolucja przyjęta na forum ONZ w dniu
25 września 2015 roku. Ten program ONZ na rzecz transformacji naszego świata
wyraźnie odnosi się do Ducha Filadelfii. Artykuły w jego wstępie są jasne. Arty‑
kuł 8 mówi:
My [szefowie państw i rządów] dążymy do świata, w którym prawa człowieka
i godność ludzka, praworządność, sprawiedliwość, równość i brak dyskry‑
minacji są powszechnie respektowane. (...) Świat równych szans, aby w pełni
wykorzystać potencjał ludzki i wspólny dobrobyt. (...) Świat, który inwestuje
w swoje dzieci i gdzie każde z nich rośnie bez przemocy i wyzysku. Świat,
w którym równość płci jest rzeczywistością.

Artykuł 14 stanowi:
Zrównoważony rozwój wiąże się z ogromnymi wyzwaniami. Miliardy ludzi
nadal żyje w ubóstwie, pozbawionych godności. Nierówności rosną w poszcze‑
gólnych krajach i pomiędzy nimi. (...) Bezrobocie jest poważnym problemem,
zwłaszcza bezrobocie wśród młodzieży. (...) Zubożenie zasobów naturalnych
i niekorzystne skutki degradacji środowiska naturalnego, w tym pustynnienie,
susze, degradacja gleby, niedobór zasobów słodkiej wody i utrata różnorod‑
ności biologicznej, zostały dodane do listy wyzwań stojących obecnie przed
ludzkością.

To ożywienie Ducha Filadelfii nie oznacza, że świat jest teraz mocno zaan‑
gażowany w jego realizację. W istocie główne traktaty i umowy handlowe,
które nadal będą podpisywane, opierają się na przeciwnej zasadzie: wolnej
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i nieograniczonej konkurencji gospodarczej. Jednak tylko handel światowy
oparty na zasadach takich jak pomocniczość ekologiczna może osiągnąć cele
i zadania określone w rezolucji z 2015 roku. Nieuniknione jest zatem uwrażli‑
wienie wszystkich obywateli świata na konieczność ustanawiania nowych reguł
handlu międzynarodowego, które umożliwią budowanie humanitarnego, spra‑
wiedliwego i zrównoważonego świata tak, aby organizacje takie jak Światowa
Organizacja Handlu mogły je tworzyć i wdrażać. To samo dotyczy również
Światowego Prawa Pracy opartego na pojęciach godnej pracy i pracy ludzkiej.
Program nakreślony w tym artykule nie będzie łatwy do opracowania.
Te nowe interwencje towarzyszące w postaci poradniczego wsparcia, których
celem jest budowa ludzkiego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata, skie‑
rowane są do osób, które stały się homo consultans w popkulturze (Kargulowa,
2018). W tym wyrażeniu Alicja Kargulowa odnosi się do sposobu funkcjonowa‑
nia płynnych społeczeństw, które zapewniają swoją spójność społeczną poprzez
nieskończony strumień wszelkiego rodzaju porad udzielanych za pośrednic‑
twem różnorodnych mediów: od reklam umieszczanych w sposób przemyślany,
budzący refleksję, w filmach lub na obiektach reklamowych, po porady od pro‑
fesjonalistów na temat najbardziej zróżnicowanych problemów życia codzien‑
nego (mycie zębów, diety, życie seksualne, edukowanie dzieci, ozdabianie
domu itp.), poprzez wykorzystywanie grupy słów lub debaty związanej z tymi
samymi pytaniami, z telewizyjnymi konkursami kulinarnymi, dekoracyjnymi
itp., przez spoty reklamowe związane z wielością produktów lub zaleceń postę‑
powania, których należy przestrzegać itp. Wspólną cechą tych rad, które prze‑
kształcają obywateli w homo consultans popkultury, jest to, że mają one na celu
pomóc im prowadzić swoje życie „jak najlepiej potrafią” w ramach świata, jaki
jest. Pytania dotyczące przemian, które należy wprowadzić w ten świat, aby
uczynić go trwałym i humanitarnym, są tu marginalne.
Wyzwanie polega właśnie na tym, by zaplanować i zorganizować interwen‑
cje wspierające tworzenie i budowanie aktywnego życia, które przyczynia się do
sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz godnej i humanitarnej pracy,
skierowanej do homo consulans popkultury, czyli do osoby, której umysł jest
ukształtowany w taki sposób, że ignoruje te pytania w codziennym procesie
decyzyjnym. Nowe pokolenie badaczy i praktyków poradnictwa kariery będzie
musiało znaleźć sposoby przezwyciężenia tej trudności, aby zaproponować
pomoc radzącym się, prowadzącą do włączenia w ich myślenie nowych wartości
dotyczących: zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej, przestrze‑
gania ludzkiej godności i godnej pracy dla wszystkich.
Tłumaczenie z języka francuskiego
Violetta Drabik-Podgórna
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