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Dotyczy: rozwoju demokracji partycypacyjnej w Lublinie
Szanowny Panie Prezydencie,
powołując się na Pana hasło wyborcze "Lublin bliŜej ludzi" chcielibyśmy zaproponować pomysł na
rozwój demokracji partycypacyjnej w Lublinie. Polega on na utworzeniu "zespołu roboczego" mającego
charakter mini think-tanku złoŜonego z przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz innych
interesariuszy a takŜe osób z powodzeniem praktykujących te działania w lubelskiej Radzie Kultury
Przestrzeni, Porozumieniu Rowerowym, tworzonej Radzie PoŜytku Publicznego czy podczas procesu
aplikacyjnego ESK 2016.
Pomysł ten został zaczerpnięty z metodologii europejskiego programu Urbact II (Lublin uczestniczył w
nim poprzez projekt "HerO"), w którym kaŜdemu projektowi towarzyszy tzw. "lokalna grupa wsparcia",
czyli grupa interesariuszy danej inicjatywy uzgadniająca ze sobą wszystkie szczegóły jej realizacji
przed przystąpieniem do działań operacyjnych i taktycznych.
W Lublinie jest wiele podmiotów i przedsięwzięć - w których uczestniczą takŜe władze samorządowe realizujących partycypację społeczną w praktyce. Dlatego teŜ Lublin zaczyna być kojarzony jako
“stolica obywatelskości”. Wspólnie z p. Pawłem Prokopem uzgodniliśmy, Ŝe pracujący na zasadzie “od
szczegółu do ogółu” partycypacyjny think-tank:

•

pomógłby przekuć zebrane doświadczenia praktyczne na metodologię administracyjną,

•

zwiększyłby integralność zarządzania miastem, która będzie premiowana przez Unię
Europejską po 2014 roku,

•
•

uzupełniłby inne podjęte juŜ i planowane przez Urząd Miasta projekty partycypacyjne,
wsparłby wdraŜanie „Uchwały Rady Miasta Lublin nr 1214/XLV/2011 z dnia 14 października
2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Lublin”,

•
•

spełniły rolę edukacyjną zarówno dla mieszkańców jak i urzędników,
docelowo przyczyniłby się do stworzenia “lubelskiego modelu partycypacji”, który moŜna by
było upowszechniać w Polsce,

Program działania proponowanego zespołu obliczony na dwa lata obejmowałby m.in: studia
przypadków partycypacji z Lublina, Polski i innych krajów, poznanie dostępnego know-how
partycypacji społecznej, określenie wzajemnych oczekiwań wszystkich lokalnych interesariuszy
(urzędnicy, obywatele, przedsiębiorcy itd.), przeprowadzenie 2-3 pilotaŜy partycypacyjnych w
kontrolowanych warunkach oraz określenie kosztów i zasobów potrzebnych do prowadzenia takich
działań w dalszej perspektywie.

Celem zespołu byłoby stworzeni "białej księgi" rekomendacji dotyczących demokracji deliberatywnej i
partycypacyjnej w Lublinie, a szczególnie: określenie jej mocnych i słabych stron, wskazanie jej
najskuteczniejszych form, wyznaczenie wskaźników decydujących o ich sukcesie w róŜnych
kontekstach problemowych i społecznych Lublina i stworzenie dla miasta planu dalszego działania w
tym obszarze.
Zachętą do proponowanej inicjatywy są nowy priorytet w polityce państwa opisane przez Michała
Boniego, szefa nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ("Słuchać i słuŜyć", rozmowa z Jackiem
śakowskim, "Polityka" nr 49/2011). Priorytetem tym jest właśnie rozwój demokracji partycypacyjnej
zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym:
"Obywatele oczekują dialogu i większej kooperacji. Państwo musi się na to otwierać. Demokracja, która
się na takie zjawiska zamyka, obumiera. Mamy nowe pokolenie, dla którego nie jest juŜ dobrem
wywalczonym z komuną. Sama demokracja to dla nich za mało. Chcą państwa, które jest rozmówcą w
sprawach, jakie uwaŜają za waŜne. [...] Mamy słuchać, szukać rady i słuŜyć obywatelom. Warto np.
monitorować nawet te niesprawności państwa o ograniczonym skali. Bo to one budują wizerunek
instytucji publicznych i zaufania, kapitał społeczny. [...]
[Dobrych pomysłów], energii, świetnych ludzi jest w administracji duŜo. I w samorządach teŜ. Trzeba
upowszechniać to, co się sprawdziło lokalnie. [...] My moŜemy zaproponować nowe formy [naprawiania
państwa]. Ostateczny kształt będzie zaleŜał od obywateli. Oni nowe formy ostatecznie określą i
wypełnią treścią. [...] Trzeba je wypróbować i upowszechnić, jeŜeli się sprawdzą. Tylko proszę zwrócić
uwagę, jak one zmienią prace urzędników. Będą musieli być moderatorami takich publicznych debat.
Dla aparatu państwa to nowe wyzwanie. Czy urzędnicy są do tego gotowi?"
Wierzymy, Ŝe dorobek Lublina w sferze demokracji partycypacyjnej jest unikalny w skali Polski. Skoro
rząd uwaŜa ją za poŜyteczną w skali kraju, to znaczy, Ŝe im sprawniej dokonamy jej metodologizacji i
upowszechnienia na naszym gruncie, tym szybciej przyniesie ona poŜytek takŜe Lublinowi i potwierdzi
jego wizerunek jako "miasta inspiracji".
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