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Odzyskajmy 
wiarę w naukę

W
edług raportu Wellcome Global Monitor 2018 niemal 
10 proc. Europejczyków nie wierzy naukowcom. Ale prze-
cież określenie „wiara w naukę” brzmi absurdalnie. Jeżeli 
nowożytna nauka sytuowała się w kontrze do dawnych 

produktów ludzkiej świadomości, to w pierwszej kolejności właśnie do 
wiary. Dziś jednak wydaje się, że narracja religijna i naukowa, pragnące 
uporządkować ludzkie doświadczenia wedle jakiejś metody, przegry-
wają z hybrydą płytko rozumianej religijności, pobieżnie zasłyszanych 
tez naukowych i tzw. chłopskiego rozumu. 

Dziś każdy jest ekspertem, ma opinię na każdy temat, prowadzi 
spory w sekcji „komentarze” na internetowych portalach. Elitarność 
nauki przegrywa z wyszukiwarką. Skrawki informacji, fi kcja i opinie 
zlewają się, tworząc płynną rzeczywistość. Filmy z gatunku fantasy 
(w rodzaju „300”) czy dobrze zrobione animacje (jak „Niezwyciężeni” 
tworzeni pod szyldem IPN-u) zyskują status dokumentów. Stają się 
źródłem wiedzy pophistorycznej z jednoznacznym komunikatem, 
który można zapisać w dwóch zdaniach.

Wszystkiemu są winne Google, Facebook, Twitter... Sam często 
wpadam w pułapkę obwiniania internetu o wszystko, co najgorsze. 
Zapominamy jednak, że to stosunkowo nowy wynalazek. Internet 
przyczynił się jedynie do intensyfi kacji zjawisk, które od zawsze były 
obecne. Teorie spiskowe, plotki, fake newsy, kłamstwa i lżenie osób, 
których się nie zna osobiście, nie pojawiły się dopiero wraz z protoko-
łem http.

Trudno też winić samą naukę. Płynność, o której piszę, nie ma 
nic wspólnego z postmodernistycznymi pomysłami podważającymi 
obiektywizm prawdy naukowej. Ta płynność karmi się brakiem zaufa-
nia do instytucji, w tym nauki, coraz częściej powiązanej z biznesem. 
Najlepszym przykładem jest farmakologia, naukowy grunt, na którym 
wyrosły globalne koncerny farmaceutyczne z olbrzymim wpływem na 
politykę. 

Żart, pomówienie, plotka, oczernianie osób sprawujących wła-
dzę – to od zawsze była broń słabych. Brak zaufania do autorytetów, 
poszukiwanie alternatywnych narracji to efekt asymetrii w relacjach 

między posiadającymi władzę 
a wykluczonymi z niej. Z efektami 
globalizacji zetknął się niemal 
każdy, ale najbardziej zyskała na 
niej wąska grupa najbogatszych.

Od lat brak stabilności w życiu 
codziennym i na rynku pracy 
chwieje wiarą w dotychczasowe 
fundamenty narracji opisujących 
rzeczywistość. Z tej niepewności 
zrodziła się płynność i poszuki-
wanie odpowiedzi na najważ-
niejsze pytania z pominięciem 
autorytetów, które zdradziły 
dotychczasowych wiernych. 

Weźmy zieloną rewolucję, któ-
ra rozkręca się w Europie, mając 
zresztą solidne podstawy na-
ukowe – ona też powoli zaczyna 

wpisywać się w tę niebezpieczną płynność. Nagle wszyscy są eksperta-
mi od ekologii i mają własne recepty na walkę ze zmianami klimatycz-
nymi. Biją na alarm, stają się katechetami nowego imperatywu mo-
ralnego, w którym segregacja śmieci i walka z wycinką drzew stają się 
podstawą do osądzania innych. Do walki ze zmianami klimatycznymi 
trzeba jednak czegoś więcej niż protestów na ulicach – potrzeba namy-
słu nad zmianą modelu funkcjonowania świata, w którym możliwe są 
jakieś cugle narzucone łapczywemu kapitalizmowi. Namysł nad tym 
powinien być domeną nauki. Skupienie na emocjonalnych występach 
nastolatków nie zmieni świata. 

Tyle że w Polsce, doświadczonej komunizmem i jego ograniczenia-
mi, ciężko będzie apelować o ograniczenie konsumpcji i prowadzenie 
skromniejszego życia, słowem: rezygnację z najprostszej defi nicji bo-
gacenia się. Dużo łatwiej jest na wszystkim ustawić osobne pojemniki 
na plastik, papier oraz szkło i wspierać ekologiczne postulaty dzieci 
przesiadujących przed Sejmem, niż rzeczywiście zmienić 
nasze życie. +

Żart, pomówienie, 
plotka, oczernianie 
osób sprawujących 
władzę – to od zawsze 
była broń słabych. Brak 
zaufania do autorytetów, 
poszukiwanie 
alternatywnych narracji 
to efekt asymetrii 
w relacjach władzy

BRUKSELA
MARATON
NEGOCJACYJNY

Euromit  
Czy „Oda do radości” jest hymnem Unii Europejskiej?

1 Podpisany w 2004 r. „Traktat ustana-
wiający Konstytucję dla Europy” po raz 
pierwszy formalnie uznawał „Odę do ra-

dości” za hymn, ale przepadł w referendach 
w Holandii oraz Francji z 2005 r. i dlatego 
nigdy nie wszedł w życie. W zamian wyne-
gocjowano traktat lizboński ogołocony m.in. 
z elementów sugerujących federalistyczny 
kierunek integracji europejskiej. W traktacie 
lizbońskim zrezygnowano też ze wspólnej 
symboliki, którą wypchnięto do odrębnej 
deklaracji przedłożonej do podpisu tylko 
chętnym krajom Unii. Jej tekst głosi, że 
„fl aga przedstawiająca krąg dwunastu 
złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn 
pochodzący z »Ody do radości«, dewiza 
»Zjednoczona w różnorodności«, eu-
ro będące walutą Unii Europejskiej 
oraz Dzień Europy obchodzony 
9 maja pozostają dla nich sym-
bolami wyrażającymi poczucie 
wspólnoty obywateli UE oraz 
ich związek z nią”.

2 Tę deklarację podpisało 
w 2007 r. tylko 16 kra-
jów Unii (bez Polski), 

a Francja ofi cjalnie przyjęła 
unijną symbolikę dopiero za 
prezydentury Emmanuela Ma-
crona. Opór części krajów Unii 
sprowokował kontrdziałanie 
Parlamentu Europejskiego, który 
postanowił jeszcze częściej posłu-
giwać się hymnem. „Oda do radości” 
jest zatem traktowana jako hymn przez 

instytucje UE, ale nie przez wszystkie kraje 
UE. Tradycją stało się, że część europosłów 
nie wstaje przy hymnie (co teoretycznie ma 
oznaczać sprzeciw wobec rzekomej budo-
wy „superpaństwa”), a z kolei antytunijni 
deputowani – ostentacyjnie wychodzą lub 
odwracają się plecami. Zarówno hymn 
zaczerpnięty z „Ody do radości”, jak i dwa-
naście gwiazdek zostały zapożyczone przez 
Unię od obradującej też w Strasburgu Rady 
Europy, gdzie w ogóle nie wywołują kontro-
wersji.  + Tomasz Bielecki, Bruksela

Redaktor prowadzący: Mariusz Kania. Redakcja: Łukasz Grzymisławski, 
Roman Imielski, Bartosz T. Wieliński. Grafi cy: Jakub Piotrowski, Pascal Guiter, 
Paweł Kapusta. Infografi ki: Katarzyna Korzeniowska, Bartosz Chyż, Jarosław 
Kopeć, Wawrzyniec Święcicki. Fotoedytor: Dorota Nowacka. Korekta: zespół

Wielogodzinne negocjacje 
przywódców państw UE, 
w trakcie których wyłoniono 
kandydatów na najważniejsze 
stanowiska unijne, były męczące 
nie tylko dla polityków, 
dotkliwie odczuli je brukselscy 
korespondenci, 1 lipca 2019 r.
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Z  inicjatywy Brytyj-
czyków i Francuzów 

w Paryżu została zorga-
nizowana konferencja, 
która była rezultatem 
amerykańskiej propozycji 
złożonej w poprzednim 
miesiącu przez gen. Geor-
ge’a Marshalla. Sekretarz 
stanu zaproponował euro-
pejskim państwom pomoc 
fi nansową w podźwig- 
nięciu się z wojennych 
zniszczeń. Europejski plan 
odbudowy, zwany pla-
nem Marshalla, miał być 
bodźcem do zjednoczenia 
Europy, bo warunkiem 
stworzenia funduszu 
było wypracowanie przez 
Europejczyków ponadpań-
stwowego sposobu po-
działu środków. Program 
miał też oddalić niebez-
pieczeństwo radzieckiej 
dominacji – w tym czasie 
partyzantka komunistycz-
na w Grecji osiągała coraz 
większe sukcesy.

Kilka tygodni wcze-
śniej, także w stolicy Fran-
cji, Wiaczesław Mołotow 
w imieniu ZSRR nie przy-
jął zaproszenia na konfe-
rencję w Paryżu. W ślad 

za Związkiem Radzieckim 
plan Marshalla odrzuciły 
jego państwa satelickie, 
uznając go za przejaw 
gospodarczego imperiali-
zmu Amerykanów.

Konferencja trwała 
z przerwami do 16 kwiet-
nia 1948 r. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele 
16 państw, oprócz organi-
zatorów były to: Austria, 
Belgia, Dania, Grecja, 
Islandia, Irlandia, Włochy, 
Luksemburg, Holandia, 
Norwegia, Portugalia, 
Szwecja, Szwajcaria 
i Turcja. Skutkiem kon-
ferencji było powołanie 
na ostatnim posiedzeniu 

Organizacji Europejskiej 
Współpracy Gospodarczej, 
która czuwała nad tym, by 
kraje otrzymujące pomoc 
zwiększały produkcję 
oraz wnosiły odpowiedni 
„własny wkład”.

Plan Marshalla działał 
przez cztery lata. 16 kra-
jom członkowskim przeka-
zano 12,5 mld dol., co rów-
nało się jedenj trzeciej 
amerykańskiego budżetu. 
Głównymi benefi cjentami 
programu została Wielka 
Brytania, która otrzymała 
25 proc. tej kwoty, oraz 
Francja, której przypadło 
20 proc.  +

Igor Rakowski-Kłos

Kartka z kalendarza  
12 lipca 1947 r. Plan Marshalla

• Inwestycje 
w Berlinie 
Zachodnim ze 
środków pocho-
dzących z planu 
Marshalla
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Liczba pracowników naukowych na uczelniach
wyższych w krajach UE
Dane w tys. za 2016 r.
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Gdzie pracują naukowcy w Unii Europejskiej
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w biznesie

49,3

w administracji
publicznej

11,2

na uczelniach
wyższych

38,6

Nauka i technologia 
rewolucjonizują nasze życie, 

ale pamięć, tradycja i mit 
kształtują nasze odpowiedzi
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Na jednego europosła przypada około dziesięciu 
lobbystów z przepustką do Parlamentu Europej-
skiego. Śniadania, briefi ngi, szybkie kawy w barze 
Mickey Mouse… Krytycy tropią w tym szemrane układy, 
a obrońcy widzą niezbędny dialog ze stronami zaintere-
sowanymi nowym prawem, którym zajmuje się Unia.

Tomasz Bielecki

BRUKSELA

B ruksela bywa nazywana „stolicą 
lobbingu”, bo pod względem 
zagęszczenia lobbystów ustępuje 
tylko Waszyngtonowi. Instytucje 
UE stanowią przepisy, admini-
strują, a także są regulatorem dla 
wspólnego rynku Unii obejmu-
jącego około 0,5 miliarda ludzi. 
Trudno się zatem dziwić, że tylko 
przy rondzie Schumana, gdzie 
mieszczą się główne siedziby 
Komisji Europejskiej i Rady UE, 
swe biura ma ponad dziesięć 
wielkich fi rm, ponad dziesięć or-
ganizacji branżowych oraz kilka 
fi rm zajmujących się lobbingiem 

na zlecenie (jak Gplus pracujący m.in. dla 
Gazpromu). Łącznie w unijnym lobbingu 
pracuje ok. 80 tys. ludzi, z czego 25-30 tys. 
zatrudnionych w pełnym wymiarze i na 
stałe w Brukseli.

1 MLD ROCZNIE 
To branża pochłaniająca – wedle niektórych 
szacunków – grubo ponad 1 miliard euro 
rocznie. Wedle zestawienia LobbyFacts.eu 
wśród lobbystów największe obroty ma 
European Chemical Industry Council 
promujący interesy swej branży. Starają się 
wpłynąć na kształt unijnych regulacji do-
tyczących produktów chemicznych, w tym 
nawozów, a zatem i glifosatu (podstawowy 
składnik Roundupu), który wciąż wywo-
łuje wielkie kontrowersje w wielu krajach 
Wspólnoty. Ale lobbing to nie tylko prywat-
ne fi rmy, intensywnie trudnią się nim orga-
nizacje pozarządowe (zamiast lobbingu wo-
lą nazwę „advocacy”, czyli „propagowanie”) 
i ośrodki badawcze. Dla organizacji poza-
rządowych i różnych fundacji pracuje około 
25 proc. zatrudnionych w brukselskim 
lobbingu, około 40 proc. lobbuje w imieniu 
fi rm i organizacji branżowych, a reszta dla 
związków zawodowych, a także fi rm lob-
bingowych do wynajęcia. Z drugiej strony 
politykom, eurourzędnikom i lobbystom 
na ręce patrzy w Brukseli kilka organizacji 
walczących o przejrzystość w stanowieniu 
unijnego prawa, w tym bodaj najprężniej-
sze Corporate Europe Observatory. 

Aż 75 proc. unijnego prawa może być 
– wedle nieformalnych kalkulacji – przed-
miotem zainteresowania lobbystów, ale ich 
wpływ bądź udział w debatach o nowych 
rozwiązaniach jest nie tylko uprawniony, 
lecz także potrzebny. Pokazują zagrożenia, 
dzielą się wiedzą, jak w praktyce mogą 
zadziałać nowe przepisy, a także wskazują 
problemy biznesu z unijnymi regulacjami, 
co w zasadzie należy uznać za część kon-
sultacji społecznych. 

Presja bywa ogromna. Chadecki eu-
roposeł, który pilotował w PE przepisy 

o prawie autorskim w internecie (popie-
rane przez wydawców prasy, a zwalczane 
m.in. przez Google’a), podczas dwóch 
tygodni przed kluczowym głosowaniami 
dostał… 60 tysięcy maili na temat nowych 
przepisów. Prawdopodobnie spora część 
tej korespondencji – jak opowiadał Voss – 
była wysyłana przez automaty.

POTĘŻNE SKANDALE 
Szkopuł w tym, że w tak potężnej machinie 
legislacyjnej, jaką jest Bruksela, zdarzają 
się także potężne skandale. Najgłośniejsza 
afera ostatniej dekady, nazwana „Cash for 
amendments” (Poprawki za pieniądze), 
była związana ze śledztwem dzienni-
karskim przeprowadzonym przez „The 
Sunday Times” z 2011 r. Podszywający się 
pod lobbystów brytyjscy dziennikarze 
przyłapali trzech europosłów (przez osiem 
miesięcy ponoć próbowali złapać w sidła 
ok. 60), którzy wstępnie zgodzili się przyjąć 
łapówki o wartości nawet do 100 tysięcy 
euro w zamian za wprowadzanie zmian 
do dyskutowanych przez Parlament Eu-
ropejski regulacji fi nansowych. Zgłoszone 
przez nich poprawki (autorstwa fi kcyjnej 
fi rmy lobbingowej Taylor Jones Public) 
miałyby tak rozwodnić przepisy, by prawo 
było korzystne dla instytucji fi nansowych 
kosztem konsumentów. Czarnymi bohate-
rami tej afery stali się deputowani, którzy 
wcześniej byli dygnitarzami w swoich kra-
jach. Ernst Strasser (były szef austriackiego 
MSW), Adrian Severin (rumuński polityk, 
dwukrotnie wicepremier i minister spraw 
zagranicznych) i Zoran Thaler (były szef 
słoweńskiej dyplomacji).

Afera „Poprawki za pieniądze” sprowa-
dziła na kierowany wówczas przez Jerzego 
Buzka europarlament ogromne kłopoty, bo 
z początku nie było nawet jasne, kto i jak 
może prowadzić działania śledcze dotyczą-
ce Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
i Strasburgu, by potem krajowe prokuratu-
ry mogły ścigać pazernych deputowanych. 
Ostatecznie wszyscy trzej poszli za kratki.

Już następnego roku wybuchła w Bruk-
seli afera tytoniowa związana z Maltańczy-
kiem Johnem Dallim, ówczesnym komisa-
rzem UE ds. zdrowia. Dalli ustąpił ze stano-
wiska w Komisji Europejskiej w 2012 r., 
kiedy jej ówczesny szef José M. Barroso 
przedstawił mu ustalenia raportu OLAF 
(unijnego NIK-u), wedle którego maltański 
biznesmen Silvio Zammit, powołując się 
na Dalliego, oferował szwedzkiej fi rmie 
tytoniowej, że za 60 mln euro pomoże jej 
zmienić projekt nowych przepisów unij-
nych. Komisja Europejska ma wyłączną 
inicjatywę prawodawczą, a kształt przed-
kładanych przez nią projektów ma zwykle 
ogromny wpływ na to, w jakiej formie 
ostatecznie zatwierdzą je europosłowie 
i unijni ministrowie w Radzie UE. Z tego się 
biorą potężne działania lobbingowe wobec 
Komisji Europejskiej – i to na etapie two-

rzenia projektów przepisów, czyli w mo-
mencie, kiedy istnieje największe ryzyko 
braku przejrzystości. 

W aferze Dalliego chodziło o uchylenie 
zakazu eksportu snusu, tytoniowej używki 
zażywanej doustnie. Kiedy Szwecja wchodzi-
ła do UE, wynegocjowała prawo jej dalszego 
produkowania i sprzedawania na swym te-
renie, ale – ze względu na szkodliwość – bez 
prawa eksportu do innych krajów Unii. 

– W świetle wniosków, do jakich doszedł 
OLAF, niemożliwe było z politycznego punk-
tu widzenia, by komisarz pozostał na stano-
wisku – przekonywał rzecznik KE w 2012 r. 

Śledczy OLAF-u przyznawali, że nie ma 
rozstrzygających dowodów na bezpośred-
ni udział Dalliego w aferze „Pieniądze za 
zmianę projektu dyrektywy”, ale zarazem 
twierdzili, że był on świadomy tego, co wy-
prawia powołujący się na niego maltański 
biznesmen. 

– Ustąpiłem pod przymusem. Prosiłem 
Barrosa, by dał mi 24 godziny na skonsul-
towanie się z prawnikami, ale otrzymałem 
tylko 30 minut – twierdził Dalli, który w tym 
roku przegrał sprawę o odszkodowanie od 
Komisji Europejskiej (domagał się 1,9 milio-
na euro) za swą „wymuszoną dymisję”. 

Barroso, który na rozmowę z Dallim 
o raporcie OLAF-u doprosił dwóch świad-
ków, do teraz przekonuje, że Maltańczyk 
– skonfrontowany z podejrzeniami – sam 
podjął decyzję o swym odejściu.

Ostatecznie na Dalliego nie udało się zna-
leźć dowodów, by sprawę skierować do sądu, 
oprócz – nagannych, lecz wówczas legalnych 
– tajnych spotkań z lobbystą Zammitem 
w czasie ściśle związanym z decyzjami co do 
dyrektywy. Dalli usiłował się bronić, że padł 
rzekomo ofi arą afery ukartowanej przez 
przemysł tytoniowy, który nie chciał zmian 
proponowanych przez Komisję Europejską.

Atmosferę podejrzeń wzmogły włama-
nia do brukselskich biur dwóch organizacji 
antytytoniowych, z których skradziono 
komputery z materiałami związanymi 
z dyrektywą. Zresztą, ta sama dyrektywa 
tytoniowa była powodem do prowadzenia 
jednej z aktywniejszych kampanii polskich 
lobbystów w Parlamencie Europejskim, 
którzy – bez powodzenia – próbowali wy-
kreślić z niej przepisy prowadzące do zaka-
zu sprzedaży mentoli w UE od 2020 r. Polski 
rząd – chcąc ratować mentole – skierował 
nawet tę sprawę do unijnego Trybunału 
Sprawiedliwości, ale przegrał w 2016 r.

Skandal „Poprawki za pieniądze”, a po-
tem afera tytoniowa uświadomiły Brukseli, 
że potrzebuje reform w celu utrzymania 
zdrowego, czyli przejrzystego, lobbingu. 
Dlatego bardzo zaostrzono wymogi co do 
„rejestru przejrzystości” – komisarze UE 
oraz wysocy urzędnicy Komisji Europej-
skiej mogą się spotykać wyłącznie z lobby-
stami zarejestrowanymi w bazie Komisji, 
a fakt, czas i temat ich rozmów muszą być 

Lobbing

KTO SZEPCZE DO UCHA 

Szkopuł w tym, 
że w tak potężnej 

machinie legislacyjnej, 
jaką jest Bruksela, 

zdarzają się także potężne 
skandale
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zapisywane na stronie internetowej, by 
m.in. dziennikarze mogli śledzić, co dzieje 
się np. wokół projektów nowego prawa. 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
Frans Timmermans forsuje od długich 
miesięcy przepisy, wedle których wszystkie 
instytucje UE powinny mieć wspólną bazę 
i zasadę spotykania się tylko z zarejestro-
wanymi lobbystami. Jednak Rada UE, 
w której spotkania ministrów krajów Unii 
przygotowują m.in. eksperci i dyplomaci 
krajów członkowskich, przekonuje, że nie 
może ograniczać suwerenności ambasad 
(stałych przedstawicielstw) krajów Unii. 
Z kolei Parlament Europejski powołuje się 
na zasadę swobody wypełniania mandatu 
europosła, choć w tym roku – niezależnie 
od projektu Timmermansa – przyjął zasa-
dę rejestrowania na stronie internetowej 
spotkań z lobbystami, w których uczestni-
czą szefowie komisji i deputowani pilotują-
cych konkretne projekty prawne.

LOBBING MADE IN POLAND 
Lobbyści z Belgii wydają najwięcej pieniędzy 
na działalność skierowaną na instytucje UE, 
choć w tym przypadku statystyka może być 
przekłamana z powodu belgijskich adre-
sów fi rm w rzeczywistości pochodzących 
z innych państw. Drugie są Niemcy, trzecie 
Włochy, potem Brytyjczycy, Francuzi, 
Hiszpanie i Amerykanie. Polacy nadal są 
bardzo słabo reprezentowani w bruksel-
skim lobbingu – głównie przez organizacje 
branżowe albo Konfederację Europejskiego 
Biznesu „BusinessEurope”. Swe reprezenta-
cje ma polski sektor energetyczny, a premier 
Mateusz Morawiecki zainaugurował w tym 
roku ośrodek Business & Science Poland (na 
razie związany ze spółkami skarbu pań-
stwa), który ma pomagać polskim fi rmom 
w sprawnym lobbowaniu, a czasem dopiero 
w lobbingowym raczkowaniu w Brukseli.

Pomimo tej lobbingowej mizerii Polska 
– chyba nie zawsze tego w pełni świado-
ma – bywa w centrum wielkiej unijnej gry 
o nowe przepisy. To przede wszystkim 
polskie protesty, w tym demonstracje ulicz-
ne przeciw ACTA (celem tej umowy było 
m.in. chronienie własności intelektualnej 
w internecie), które dość nagle wybuchły 
w Polsce, zatrzymały ratyfi kację tej umowy 
przez Unię w 2012 r. Lobbingowa aktyw-
ność zwolenników i przeciwników ACTA 
w Polsce (i w polskojęzycznym internecie) 
była – wedle ówczesnych ocen brukselskich 
ekspertów – zupełnie nieproporcjonalna do 
wielkości kraju.

– Polska ma sporo europosłów i z racji 
liczby ludności sporą wagę głosu w Radzie 
UE. A przy tym okazuje się, że Polacy są dość 
czuli na sprawy sieci. Gdybym sporządzał 
lobbingowy biznesplan, też bym na was 
stawiał – przekonuje jeden z brukselskich 
speców od działań wielkich korporacji.

Przedkładanie własnych propozycji 
poprawek do dyrektyw, „dzielenie się wiedzą 
ekspercką”, sygnalizowanie problemów, do 
których mogą prowadzić nowe przepisy, to 
lobbing jednoznaczny, a zatem najłatwiejszy 
do poddania wymogom przejrzystości. Trud-
niej bywa z lobbowaniem ubranym w formę 
ekspertyz i konferencji thinktankowych, jak 
przed paru laty działo się w debacie o regu-
lowaniu wydobycia gazu łupkowego w Unii. 
Zwolennicy ścisłych regulacji byli wręcz 
oskarżani o reprezentowanie interesów 
Gazpromu, a ich przeciwnicy – o lobbing 
zlecony np. przez władze Polski. Do dzi-
siaj nie tylko sektor energetyczny, system 
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, 
ale też regulacje dotykające GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) m.in. w kwestii 
ściągalności podatków to przedmiot najbar-
dziej intensywnego lobbingu. Na ciężką, ale 
sowicie wynagradzaną pracę czekają fi rmy 
celujące w – obejmujące wszystkie sektory 
gospodarcze – negocjacje pobrexitowej umo-
wy handlowej między Londynem i Unią.

OBROTOWE DRZWI 
Bruksela nadal boryka się z problemem 
„obrotowych drzwi”, czyli przechodzenia 
urzędników i polityków do prywatnego 
biznesu (rzadziej w drugą stronę), co 
dzięki starej sieci znajomości z instytu-
cji UE oraz wiedzy o ich wewnętrznym 
systemie podejmowania decyzji może 
dawać nieetyczną przewagę ich nowym 
pracodawcom. Przypadki zatrudnienia się 
u samochodziarzy przez byłego europo-
sła z komisji przemysłu lub pracy byłego 
członka europoselskiej komisji rolnictwa 
w fi rmie lobbingowej obsługującej Mon-
santo wywoływały duży niesmak. Dopiero 
jednak gdy José M. Barroso zatrudnił się 
w połowie 2016 r. w banku inwestycyjnym 
Goldman Sachs (obwinianym o przyczy-
nienie się do kryzysu fi nansowego eu-
rostrefy), w Brukseli zaczęła się polityczna 
burza, a w mediach pojawiły się apele 
o ukaranie byłego szefa KE, która ma taką 
możliwość przez odebranie przywilejów 
emerytalnych. Barroso zachował półto-
raroczny „okres chłodzenia”, w którym 
musiał informować KE o nowej pracy 
i miał zakaz lobbowania, ale mimo to jego 
następca Jean-Claude Juncker publicznie 
wyraził rozczarowanie jego pracą akurat 
„w tym banku”. Sprawę wzięła na widelec 
unijna ombudsman Emily O’Reilly żądają-
ca ukrócenia praktyk „obrotowych drzwi”.

Barroso zarzekał się, że nie będzie się 
zajmować lobbingiem, lecz będzie służyć 
w Goldman Sachs wiedzą o Unii m.in. 
w kontekście brexitu. Juncker nakazał jednak 
podwładnym traktowanie go jako lobbysty 
i rejestrowanie spotkań z nim. W 2017 r. 
wiceszef KE Jyrki Katainen musiał przy-
znać, że jego rozmowa w Brukseli z Barroso 
dotyczyła spraw obronnych i handlowych, 
czyli – jak zinterpretowała to ombudsman 
O’Reilly – miała cechy spotkania lobbingo-
wego, a zatem była sprzeczna z obietnicą 
Barroso, że nie będzie prowadzić takiej 
działalności wobec instytucji UE.

Sprawa Barroso pchnęła KE do kolejnej 
reformy na rzecz przejrzystości – „okres 
chłodzenia” dla byłych komisarzy wydłu-
żono do dwóch lat, a dla byłych szefów 
Komisji do trzech lat. W tym czasie muszą 
informować o swej działalności zawodowej, 
a jeśli ta ma tematyczny związek z ich pracą 
w Komisji, muszą na to dostać zgodę Nieza-
leżnego Komitetu Etyki. l

 EUROPOSŁOM

Gdy José M. Barroso 
zatrudnił się w połowie 

2016 r. w banku 
inwestycyjnym 

Goldman Sachs, 
w Brukseli zaczęła się 

polityczna burza

• Jose Manuel Barroso 
podczas sesji plenarnej 
Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu, 
21 paździenika 2014 r.  
FOT. CHRISTEN MICHEL/PE
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Urbanista Ekhart Hahn chce przekształcić dawne 
tereny wojskowe w pierwsze na świecie ekologicz-
ne miasto. Na brandenburskiej pustyni powstaje wizja 
miasta przyszłości. 

Roland Mischke

E co City Wünsdorf niedaleko Zos-
sen, 40 km na południe od Berlina, 
istnieje jak na razie jedynie na 
planach. Jego dzielnice mieszkalne 
mają być zgrupowane wokół zielo-
nego centrum, a jasne domy będą 
miały pastelowe elewacje. Miasto 
ma zajmować obszar 90 ha, łączna 
powierzchnia terenów ogrodowych 
to 25 ha, a szklarni 3,5 ha.

Brandenburskie piaski pokry-
je czarna gleba z żyznego koryta 
Amazonki. Wykorzystywana będzie 
również biomasa z odpadów wytwa-
rzanych przez mieszkańców, która 
po wymieszaniu ze słomą posłuży 

jako biokompost do nawożenia.
Mieszkańcy, których ma być około 

10 tys., będą samowystarczalni i prawie 
niezależni od globalnego importu ener-
gii, produktów i surowców. Będą częścią 
regionalnej gospodarki obiegu zamknię-
tego, w której zostanie przywrócony bliski 
związek człowieka z przyrodą. Mieszkańcy 
Wünsdorf będą pili i jedli przede wszyst-
kim to, co sami wyprodukują.

Najważniejszym punktem Eco City 
będzie stacja ekologiczna, w której ma być 
zlokalizowane m.in. centrum turystyczne. 

W sercu miasta będą się zbiegać wszystkie 
przepływy zarówno energii, jak i surow-
ców, będą tu stale monitorowane, przetwa-
rzane i wprowadzane do zamkniętego obie-
gu ekologicznego organizmu miejskiego.

Wody gruntowe, powierzchniowe oraz 
deszczówka będą w 100 proc. wykorzystywa-
ne w rolnictwie miejskim i ogrodach, a także 
do chłodzenia mieszkań. Wypełnią również 
cieki wodne, sadzawki i stawy rybne.

Samochody będą zaparkowane poza 
miastem, po jego obszarze mieszkańcy bę-
dą się poruszać na rowerach oraz pojazda-
mi elektrycznymi. Zaopatrzenie w energię 
zapewnią inteligentne sieci energetyczne 
i wysokowydajne systemy magazynowania 
energii. Mieszkańcy miasta będą pocho-
dzić z całego świata, kilka lat pracy i nauki 
w tym miejscu pozwoli im na budowę 
niezależnych miast ekologicznych w swo-
ich krajach.

POSTĘP I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
Globalne zużycie surowców i energii stale 
rośnie. Wielkim wyzwaniem dla ludzkości 
będzie pogodzenie wzrostu gospodarczego 
z ochroną środowiska naturalnego. Miasto 
zbudowane na brandenburskich piaskach 
ma dać odpowiedź na ważne pytania. Jak 
można połączyć postęp i ochronę środo-
wiska naturalnego? W jaki sposób działa 
zrównoważona gospodarka?

Eco City Wünsdorf znajduje się nadal 
w fazie planowania, miasto ma powstać 
w ciągu najbliższych kilku lat. Wymagania 
urzędowe już zostały spełnione. Za projekt 
odpowiada Ekhart Hahn, który kilkadzie-
siąt lat wykładał urbanistykę na uniwersy-
tetach w Berlinie i Dortmundzie, obecnie 
jest wykładowcą na chińskich i japońskich 
uczelniach. 

– Ekomiasta zapewnią nam przetrwanie 
– mówi 76-letni urbanista. – W wielu kra-
jach, zwłaszcza w Azji, potrzeba ich budo-
wy jest ogromna. Wünsdorf będzie wzorem 
do naśladowania na całym świecie.

W 2016 r. Hahn założył International 
Campus Eco City (ICEC). Projekt został po-
zytywnie przyjęty przez dużą część z około 
6 tys. osób mieszkających w Wünsdorf 

oraz biznes. Wsparły go też władze Bran-
denburgii.

Dzięki hojnej darowiźnie od osoby 
prywatnej możliwe było stworzenie biura 
koordynacyjnego. McKinsey i inne fi rmy 
obserwują projekt, a Allianz Stiftungsfo-
rum zamierza aktywnie włączyć się w jego 
realizację. 

– Firmy zorientowały się, że w Wünsdorf 
powstaje rynek przyszłości, nowa prze-
strzeń i jakość życia – mówi Hahn.

Pierwszym krokiem jest inwestycja 
w grunty i zagospodarowanie przestrzeni, 
jej koszt to 30 mln euro. ICEC współpracuje 
z biurem w Singapurze, które opracowało 
zupełnie nowy system zaopatrzenia w wo-
dę. Wśród specjalistów ICEC są eksperci ds. 
rolnictwa miejskiego, architekci krajobra-
zu, prekursorzy w dziedzinie planowania 
biologiczno-budowlanego, urbaniści oraz 
artyści. 

– Wszystkie nasze koncepcje zrówno-
ważonego rozwoju są sprawdzone – mówi 
Ekhart Hahn.

Hahn jest uważany za prekursora 
osadnictwa ekologicznego w Niemczech, 
które zaczął propagować już 40 lat temu. 
Ideę Eco City promuje m.in. honorowy 
przewodniczący Klubu Rzymskiego Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, były przewodni-
czący Bundestagu Wolfgang Thierse oraz 
aktorka Eva Mattes.

RUCH „PIĄTKI DLA 
PRZYSZŁOŚCI” NIE JEST 
ROZWIĄZANIEM 
– Ekologiczna przebudowa miast jest klu-
czowym zadaniem ludzkości w XXI w. 
– twierdzi Hahn. – Ale nasze czasy nie 
przynoszą dobrych rozwiązań. Nie wystar-
czy sprostać globalnym wyzwaniom, takim 

Plan na przyszłość

ECO CITY WÜNSDORF 
SAMOWYSTARCZALNE MIASTO

• Plany Eco City 
Wünsdorf, miasta 
przyszłośći 40 km na 
południe od Berlina 
RYS. JOAQUIN BUSCH (2)

• W 1994 r. Wünsdorf opuściło 40 tys. 
Rosjan, przez dekady stacjonowali tu 
radzieccy żołenierze FOT. PATRICK PLEUL/AP
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Wacław Radziwinowicz

Z naczenie przywrócenia 
pełni praw delegacji ro-
syjskiej w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady 
Europy (ZPRE) propa-

ganda kremlowska wytłumaczyła 
swojemu narodowi prostym prze-
kazem. Po pierwsze, Rosja na scenie 
europejskiej pokonała Ukrainę. Po 
drugie, jak to wyraziła Olga Skabie-
jewa, korespondentka kanału Ros-
sija 1 w Strasburgu, kwestia Krymu 
w oczach Zachodu jest „ostatecznie 
zamknięta”. 

G20 
Kolejną radość rządzącym Rosją 
sprawiło tournée Władimira Puti-
na po spotkaniach ze światowymi 
przywódcami w czasie szczytu G20 
w japońskiej Osace. Udało mu się 
zaprosić Donalda Trumpa, Emma-
nuela Macrona i Angelę Merkel do 
Moskwy na świętowanie 75. roczni-
cy zwycięstwa nad Niemcami. Nikt 
z nich zaproszenia nie zaakceptował 
ostatecznie, ale nikt też go nie odrzu-
cił. Więc 9 maja 2020 r. prezydenci 
Francji, USA i kanclerz Niemiec będą 
pewnie z trybuny pod Mauzoleum 
Lenina podziwiać potęgę armii, 
która okupuje Krym i wojuje na 
wschodzie Ukrainy.

Paradoksem jest to, że Zachód 
odchodzi od polityki izolowania 
państwa Putina akurat w momencie, 
kiedy ona zaczyna przynosić efekty. 
Celem sankcji i innych restrykcji, 
w tym pozbawienia Rosjan prawa 
głosu w ZPRE, było przecież wpły-
nięcie na postawę społeczeństwa 
rosyjskiego tak, by skłoniło swoich 
przywódców do zmiany postępowa-
nia. Nie udawało się to, kiedy roda-
ków Putina ogarnął powszechny 
patriotyczny entuzjazm wywołany 
„krymnaszem”. Notowania gospo-
darza Kremla przez lata nie spadały 
z niebotycznego poziomu, naród stał 
murem za przywódcą.

Załamały się dopiero przed 
rokiem, kiedy władze drastycznie 
podniosły wiek emerytalny. Dziś 
już szósty rok z rzędu trwa spadek 
realnych dochodów społeczeństwa, 
rośnie bieda i wywołany kryzysem 
pesymizm. Putinowi wierzy nieco 
ponad 30 proc. rodaków, co jest 
poziomem rekordowo niskim. 
Coraz częściej dochodzi do śmiałych 
lokalnych protestów wywołanych 
decyzjami władz.

Badacze rosyjscy mówią o tym, 
że nastroje i postawy Rosjan stają 
się inne od tych, do których Putin 
przywykł. 

– Na naszych oczach zachodzą 
niesamowite zmiany w świadomości 
ludzi – ocenia socjolog Anastasja 
Nikolska, która od lat prowadzi sze-
roko zakrojone badania nastrojów 

obywateli w wielu regionach Fede-
racji.

Szanowany za swoje wcześniejsze 
prognozy, które okazały się trafne, 
profesor Walerij Sołowiej z Mo-
skiewskiego Państwowego Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych 
w wywiadzie dla agencji interneto-
wej Meduza zapowiedział: „W 2020 r. 
będziemy mieć wielki ogólnokrajo-
wy kryzys polityczny. Potrwa ze dwa 
lata i zakończy się zmianą reżimu”.

POMOCNA DŁOŃ 
Takich głosów ekspertów dochodzi 
w Moskwy bardzo wiele. Pesymizm 
ogarnia też przedstawicieli władz. 
Aleksiej Kudrin, od lat bliski Pu-
tinowi szef Izby Obrachunkowej 
(odpowiednik NIK), w wywiadzie dla 
państwowej telewizji Pierwyj Kanał 
trzy tygodnie temu ostrzegł, że bieda 
szerząca się w kraju może doprowa-
dzić do „wybuchu społecznego”.

W tej sytuacji można ocenić, że 
parlamentarzyści europejscy podali 
pomocną dłoń znajdującemu się 
w opałach gospodarzowi Kremla. 
Francuzi czy Niemcy byli za powro-
tem Rosjan do ZPRE, bo kierowali 
się względami „humanitarnymi”. 
Ale w rzeczywistości poddali się 
szantażowi. Politycy ukraińscy 
usiłowali odwieść swych kolegów 
europejskich od przywrócenia Rosji 
do Zgromadzenia. I wtedy słyszeli 
od nich, że Moskwa groziła, iż nadal 
odsunięta od udziału w pracach 
ZPRE w ogóle wycofa się z Rady 
Europy. A wtedy 145 mln Rosjan nie 
będzie już mogło odwoływać się od 
wyroków działających „na telefon” 
od władz sądów do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. 

Obywatele Federacji są rzeczy-
wiście najczęstszymi klientami 
sędziów europejskich. Czwarta 
część spraw rozpatrzonych przez 
Trybunał w 2018 r. dotyczyła skarg 
obywateli Federacji Rosyjskiej na 

swoje państwo (w 96 proc. przy-
padków sędziowie przyznali rację 
skarżącym się). Przez ubiegły rok 
do sądu europejskiego wpłynęło 
12 tys. nowych pozwów od Rosjan 
(też rekord). Najczęściej dotyczą 
one stosowania tortur, nieludzkich 
warunków w więzieniach, niespra-
wiedliwych wyroków.

Politycy rosyjscy, domagając 
się przywrócenia ich krajowi praw 
w ZPRE, potraktowali własnych oby-
wateli jak zakładników, a kolegów 
z Europy postawili przed trudnym 
moralnym wyborem. To Europej-
czycy mieli teraz zdecydować, czy 
trwać w obronie krzywdzonej przez 
sąsiada Ukrainy, czy też oddać 
zwykłych obywateli Rosji na pastwę 
ich brutalnego państwa bez żadnej 
ochrony przed samowolą ojczystej 
władzy. Wybór był tym trudniejszy, 
że w Moskwie od dawna mówi się, 
iż ewentualne wyjście Rosji z Rady 
Europy pozwoli krajowi wrócić do 
ulubionej kary śmierci. Ta cyniczna 
gra Kremla okazała się skuteczna.

PRZYWILEJ MOSKWY 
Moskwa, trzeba przyznać, sprawnie 
wypłaca swoim obywatelom przy-
znane im przez sędziów europej-
skich odszkodowania. Ale na tym 
poprzestaje. Nie spełnia zdecydowa-
nej większości wydanych przez nich 
zaleceń dotyczących usprawnienia 
pracy sądów, wykorzeniania sto-
sowania tortur przez policjantów, 
zaprzestania przewożenia więźniów 
w nieludzkich warunkach itd.

Rosja jako jedyny kraj należący 
do Rady Europy dała sobie w prawo 
niewypełniania werdyktów Try-
bunału Europejskiego. Stało się to 
w 2015 r., kiedy delegacja rosyjska 
była odsunięta od prac ZPRE. Teraz 
Rosjanie wracają do Zgromadzenia, 
ale nikt im nie mówi o konieczności 
rezygnacji z przywileju, który sami 
sobie przyznali.

W Moskwie procedury i insty-
tucje polityczne, takie jak parla-
menty czy trybunały, uważane są 
za „maskaradę” i puste „rytuały”. 
Zupełnie bezwstydnie wyraził to 
niedawno Władysław Surkow, jeden 
z głównych architektów polityki 
rosyjskiej i bodaj główny kremlow-
ski ideolog. W obszernym artykule 
programowym określił, że Rosja 
„przejęła z Zachodu” i wywiesiła na 
swoich fasadach te szyldy, ale tylko 
dla pozoru, po to, by „u nas było, jak 
u wszystkich, żeby różnice między 
nami a nimi tak bardzo nie rzucały 
się w oczy i ich nie straszyły”. 

„One są tylko czymś w rodzaju 
garniturów wizytowych, w których 
idzie się w gości, a u siebie odzie-
wamy się po domowemu” – napisał 
Surkow, pokazując, jak lekceważące 
jest podejście Moskwy do takich za-
chodnich świecidełek jak parlament.

Przywracając Rosjan do pracy 
w ZPRE, choć ci na jotę nie zmienili 
swego postępowania wobec Ukrainy, 
Europejczycy zgodnie z wywodami 
Surkowa zupełnie za darmo skroili 
Putinowi nowy garnitur wizytowy. l

W Rosji o Unii

Europejczycy skroili 
Putinowi wizytowy garnitur

jak redukcja zużycia tworzyw sztucznych, 
mobilność elektryczna, izolacja termiczna 
itp. Potrzebna jest wizja, która naprawdę 
zostanie zrealizowana. Potrzebny jest 
wzór do naśladowania.

Hahn spotkał się ostatnio na konferen-
cji z kilkoma laureatami Nagrody Nobla, 
którzy ubolewali, że jest wiele pomysłów, 
ale brakuje planów ich realizacji. Hahn 
uważa, że aktywiści z ruchu „Piątki dla 
przyszłości” są odważni, „ale nie mają 
pomysłów na rozwiązanie problemów”. 
Pewnym siebie głosem dodał: – My mamy 
rozwiązanie również na radzenie sobie ze 
zmianami klimatycznymi.

Dlaczego akurat Wünsdorf, miejsce 
kształtowane przez wojsko od ponad 
100 lat? Zaczęło się od pruskich koszar, po-
ligonów wojskowych i szkoły piechoty. Pod-
czas pierwszej wojny światowej Wünsdorf 
był siedzibą Reichswehry. W 1935 r. wioskę 
przejęli narodowi socjaliści i przenieśli 
tam Naczelne Dowództwo Wehrmachtu. 
Pod koniec wojny w 1945 r. wkroczyła tam 
Armia Czerwona, to stąd dowództwo woj-
skowe sowieckich sił zbrojnych dowodziło 
bitwą o Berlin. Wünsdorf przez prawie 
50 lat był obszarem zamkniętym, dostęp-
nym tylko dla mieszkańców miasta 
z przepustką. Po wycofaniu się ponad 
40 tys. Rosjan w 1994 r. pozostało przeraża-
jące miasto, częściowo zaminowane, ze ska-
żoną ziemią i zatrutym olejem napędowym 
jeziorem Großer Wünsdorfer See.

– Miasto wojskowe stanie się miastem 
pokoju – mówi Hahn. – Znajdują się 
w nim budynki, które można wykorzy-
stać w mieście-kampusie. Jego położenie 
na brandenburskiej pustyni sprawia, że 
w sposób szczególny spełnia założenia 
naszego projektu. Tutaj właśnie pokaże-
my, że dzielnice miast przyszłości mają 
budowę przypominającą komórki i mogą 
powstać gdziekolwiek.

Pojęcie komórki odnosi się do połącze-
nia w sieć systemów: ciepła z głębi ziemi, 
energii ze słońca, recyklingu wody i dosko-
nałego wewnętrznego obiegu składników 
odżywczych. Ekhart Hahn jest przekona-
ny, że za kilka lat miasta nie będą już wyko-
rzystywać energii ze źródeł kopalnych.

– Zasoby, których potrzebujemy do 
życia, zostaną w sposób zdecentralizowa-
ny powiązane ze sobą w obrębie dzielnic 
– mówi Hahn. – Idea nowego rodzaju 
mobilności wiąże się z miastem krótkich 
dystansów, obszarami dla rowerzystów 
i pieszych, targami warzywnymi, małymi 
sklepami. Gospodarka lokalna opiera się na 
mikrostrukturach i kulturze sąsiedztwa.

W Wünsdorf ma być produkowane 
80 proc. zapotrzebowania na warzywa, 
zioła i owoce w mieście. 

– Przejście do epoki postindustrialnej 
zaczyna się właśnie tutaj. W Wünsdorf 
proces ten będzie przebiegał modelowo. 
Pomysł, który przedstawiamy, będzie rów-
nież możliwy do zrealizowania w dużych 
miastach – mówi Hahn.

ŻYĆ ZDROWO 
Para w średnim wieku przechodzi obok 
dawnych domów rodzin radzieckich 
wojskowych w Wünsdorf.

– Potrzebna jest większa przestrzeń, dziś 
już nikt nie chce mieszkać w tak ciasnych 
pokojach – mówi mężczyzna. – Chcemy tu 
mieć dużo zieleni. Dobrze by było, żeby wie-
le osób zajmowało się ogrodnictwem. My 
również się tym zajmiemy. Każdy przecież 
chce żyć zdrowo – dodaje kobieta.

– Warzywa i owoce z miejskiego balko-
nu, hodowane tutaj – zachwyca się młody 
mężczyzna z Wünsdorfu. Jest gorącym 
zwolennikiem ogrodnictwa jako formy 
aktywności pozazawodowej. – To wspa-
niała sprawa! Będziemy wiedzieć, skąd 
pochodzi jedzenie i co zawiera. Będziemy 
patrzeć, jak rośnie w środku miasta. l

Europa po pięciu latach od aneksji Krymu 
otwiera się na Rosję. Moskwa triumfuje, gło-
sząc jednocześnie swą wyższość nad Zachodem.

W Moskwie procedury 
i instytucje polityczne, 

takie jak parlamenty czy 
trybunały, uważane są 
za „maskaradę” i puste 

„rytuały”
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Gianni Santoro

OKSFORD

B ył rok 1991 i Thom Yorke tak opo-
wiadał o sobie w swoim pierw-
szym wywiadzie dla miejskiego 
wydawnictwa: „Mówią, że traktu-
jemy rzeczy zbyt poważnie, ale to 
jedyny sposób na osiągnięcie celu. 
Jesteśmy ambitni”. Radiohead 
nazywali się wówczas On a Friday 
i wciąż byli na początku kariery, 
zanim stali się jednym z naj-
bardziej znanych i znaczących 
zespołów na świecie. 

Ale Yorke zawsze tutaj wraca, 
do swojego Oksfordu. Skórzana 
kurtka i długie, związane włosy. 
Przy stoliku barowym XVII-wiecz-

nego hotelu Old Parsonage nikt nie prze-
szkadza 50-letniemu artyście, który dopiero 
co wydał nowy solowy album „Anima”. 

– Nie ma tu wiele do zobaczenia – mówi. 
– Miasto jest małe, ale ma międzynarodowy 
charakter. Spacerując, można usłyszeć wiele 
różnych języków, podobnie jak w Rzymie. 
Uniwersytet sprawia, że jest nieustanny ruch 
ludzi z całego świata. Jestem szczególnie 
dumny z Oksfordu w czasach brexitu wła-
śnie z tego powodu. 

GIANNI SANTORO: Jak to się skończy? 
THOM YORKE: To nie ma znaczenia, 
brexit to obecnie zatruty kielich. Partia 
konserwatywna będzie musiała wybrać 
nowego lidera, aby znaleźć wyjście z tego 
kryzysu. Ale żaden polityk nie mówi 
prawdy. Nikt nie jest na tyle szczery, by 
powiedzieć, że nie ma jednorożców, które 
nam obiecali. Wszyscy są już wyczerpani 
i po prostu chcą zamknąć sprawę, więc 
skończymy z brakiem umowy. Bez drugie-
go referendum alternatywą jest chaos. To 
straszne. 

W utworze „Topór”, pochodzącym 
z nowego albumu, śpiewasz „I thought 
we had a deal” („Myślałem, że mamy 
umowę”). 
– Uważam, że to najsmutniejsza piosenka 
na płycie, dotyczy relacji człowieka z tech-
nologią. Chcemy, aby maszyny służyły 
nam pomocą, zachowujemy się jak dziec-
ko w pokoju pełnym zabawek, w którym 
małe żołnierzyki jedynie się w nie wpatru-
ją, jest to relacja jednokierunkowa. W taki 
sam sposób polegamy na maszynach, na 
technologii. To budzi rozpacz.

Czy muzyka ci pomaga? 
– Tak, ale nie daje poczuć katharsis. 
Wszystko zaczyna się od poszukiwania 
nowych rzeczy, które chcę wypróbować. 
Potrzebuję czegoś, próbuję i do końca nie 
jestem pewien, czy właśnie to zadziała. 
Potem znowu odsłuchuję i stwierdzam, 
że coś znalazłem. Za każdym razem czuję 
się dumny, bogatszy. I daję sobie trochę 
wytchnienia. Aż do następnego razu. 

Czy Radiohead powróci po solowym 
projekcie? W przyszłym roku minie 
20 lat od przełomowego albumu elektro-
nicznego „Kid A”. 
– Mamy coś w planach, ale jest za wcze-
śnie, żeby o tym mówić. Ironią jest to, że 
wszyscy mówią o elektronice na albumie 
„Kid A”, ale jeśli jej posłuchasz... Ile jest jej 
tam naprawdę? Ok, jest vocoder, automat 
perkusyjny, syntezator. Ale potem mamy 
całą piosenkę z orkiestrą. Byliśmy zasko-
czeni reakcjami. Dla nas nie była to tak 
drastyczna zmiana. Zawsze byłem pasjo-
natem elektroniki. Kiedy pracowałem jako 
DJ na uniwersytecie, przeplatałem utwory 
z wytwórni Warp z winylami Nirvany. Dla 
mnie miało to sens.

Coś wyzwoliło się wówczas w zespole. 
– Coś się odblokowało. Byłem zako-
chany w gitarze, ale trudno mi było na 
niej komponować, więc kupiłem sprzęt 
elektroniczny. Używałem go wszędzie, 
w hotelu, z dowolnego miejsca na trasie. 
Kiedy wróciliśmy do Anglii po tournée „OK 
Computer”, coś zaczęło się dziać, ponieważ 
britpop popełniał samobójstwo, nad-
używając kokainy. Moja pasja stworzyła 
jednak pewne problemy w zespole, ponie-
waż praca z elektroniką wyklucza tworze-
nie w grupie. Kto na czym gra? Broniłem 
się, mówiąc: „Czy jesteśmy zespołem, czy 
współtwórcami, którzy mogą swobodnie 
próbować różnych rzeczy? Możemy być 
jednym i drugim”. 

Ostatni solowy album opublikowałeś 
wyłącznie na stronie Peer-to-peer, a nie 
na Spotify. 
– Muszę wybierać moje bitwy. Nie możesz 
wymyślać wszystkiego za każdym razem. 
Kiedy Radiohead zdecydował się wydać 
album „In Rainbows”, samodzielnie roz-
wiązaliśmy kontrakt z EMI. Chcieliśmy się 
przekonać, co się stanie, gdy wydamy płytę 
we własnym zakresie. Teraz wszystko się 
zmieniło. Wszyscy rywalizują, łącznie ze 
mną, aby uniknąć wyeliminowania przez 
ciągły napływ nowej muzyki. Wszyscy 
starają się przyciągnąć uwagę słuchaczy. 
Oto nowość, oto kolejna, i kolejna. Przeszli-
śmy od mocnej interpretacji do sytuacji, 
w której wszystko się nieustannie kopiuje 
i nic się nie liczy.

Czy jest to jeden z powodów, dla których 
muzyka nie wydaje się tak ważna dla 
młodych ludzi, jak to było w przeszłości? 
– Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. 
Mam dwoje nastoletnich dzieci i widzę, że 
dla nich nie ma większej różnicy w słucha-

Muzyka w rękach algorytmów

KOPIA 
TO ŻADNA 
TWÓRCZOŚĆ

Prawdziwi muzycy 
zaczynają się 

denerwować, ponieważ 
cykl feedbacku przejmuje 

nad nimi kontrolę. 
Co możesz zrobić, aby 
wydostać ludzi z tego 
algorytmu wolnego 

przepływu?

Thom Yorke wydaje 
nowy album „Anima” 
i pyta, jak możemy walczyć 
z mentalnością playlisty.
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K aarel Kotkas wita mnie 
w swojej fi rmie, trzymając 
w dłoni kubek z jedno-
rożcem i napisem „I’m 
fu***ng unicorn” („Jestem 

pier....ym jednorożcem”). 24-latek jest 
bosy i mówi nienaganną angielszczy-
zną. – Proszę o zdjęcie butów, nasza 
fi rma jest jak drugi dom, 
a w Estonii po mieszkaniach nie 
chodzi się w butach – mówi. Oprowa-
dza po biurze, do którego wprowadził 
się ledwie kilka miesięcy wcześniej. 
W ciągu dwóch lat jego zespół rozrósł 
się z kilkunastu do ponad 200 osób. 
Firma pozyskała 8 mln dol. 

– Wśród inwestorów był Ashton 
Kutcher! – dodaje podekscytowany 
Kaarel, właściciel i założyciel star-
t-upu Veriff specjalizującego się 
w weryfi kacji cyfrowej tożsamości. 
Estonia chciałaby mieć twarz Ka-
arela – młodą, uśmiechniętą i bar-
dzo zachodnią.

Chciałaby mieć także twarz swo-
jej prezydent Kersti Kaljulaid. 

– Nie da się wyłączyć cyfrowych 
usług i wrócić do papieru nawet na 
kilka dni. Ludzie zaczną się bunto-
wać – mówi Kaljulaid. 

Niespełna 50-letnia Kaljulaid jest 
pierwszą kobietą w fotelu prezydenc-
kim w historii tego kraju. Świetnie 
wykształcona urzędniczka z długim 
stażem w strukturach Unii Europej-
skiej, biegaczka maratonów, rozwód-
ka, matka i babcia. To idealna twarz 
kraju, który ofi cjalnie reklamuje się 
jako „cyfrowe serce Europy”.

Serce niewielkie, bo liczy niespeł-
na 1,3 mln mieszkańców, ale rzeczy-
wiście od lat stawiające na cyfryzację 
usług publicznych i wspieranie 
start-upów. Kolejne estońskie rzą-
dy uwierzyły, że to metoda, by nie 
mając przemysłu, silnego wojska ani 
zasobów naturalnych, zbudować 
dobrobyt i bezpieczeństwo.

Tyle że ostatnio do władzy w Es-
tonii doszła antyeuropejska, populi-
styczna partia prawicowa. I to ona, 
krzycząc ustami swoich polityków: 
„Czarni do domów!”, coraz mocniej 
odpowiada za twarz tej bałtyckiej re-
publiki.

CYFRA Z POPIOŁÓW 
– Nie mieliśmy nic. Ani infrastruktu-
ry, ani kapitału, ani doświadczenia 
w zarządzaniu fi rmami, nie mówiąc 
o całym kraju. Kiedy zwinął się Zwią-
zek Radziecki, z niektórych naszych 
urzędów znikły nawet linie telefonicz-
ne wyprute razem z telefonami. Jedno, 
co mieliśmy, to niezłych inżynierów 
i programistów. ZSRR latami kształcił 
ich na Politechnice w Tallinnie – 
mówi Taavi Kotka, były dyrektor ds. 

informatyki w rządzie Estonii. – Ten 
brak infrastruktury, kapitału i do-
świadczenia w zarządzaniu fi rmami 
był do pewnego stopnia wyzwalający. 
Wszystko można było zbudować od 
zera, wedle własnych życzeń. Od razu 
w nowoczesny sposób. 

W 1996 r. Estonia rozpoczęła pro-
jekt „Tygrysiego skoku”, czyli szero-
ko zakrojonej informatyzacji: szkół, 
administracji i wsparcia przedsię-
biorczości. Kolejnym krokiem była 
decyzja z 1999 r. o wprowadzeniu 
nowoczesnych elektronicznych do-
wodów osobistych z chipem zabez-
pieczonym numerem PIN. 

W 2000 r. Estonia jako pierwsze 
państwo zadeklarowała, że dostęp 
do internetu jest – niczym jedzenie 
czy mieszkanie – jednym z podsta-
wowych praw człowieka. W tym sa-
mym roku prawnie zrównano pod-
pis elektroniczny z tym tradycyjnym, 
wykonywanym ręcznie. Ten jeden 
krok był impulsem do stworzenia 
całego „odpapierzonego” systemu. 
W 2005 r. w Estonii po raz pierwszy 
w Europie przeprowadzono e-wybo-
ry. Dziś obywatele mogą głosować 
w lokalu wyborczym albo zdalnie, 
i to już kilka dni przed wyborami.

IN DIGITAL WE TRUST 
„Zaufanie” – to hasło estońscy urzęd-
nicy, przedsiębiorcy i naukowcy 
odmieniają przez wszystkie przypad-
ki i powtarzają do znudzenia. Ufają 
rządowi, urzędnikom i technologiom. 

– W ogromnej części to efekt 
decyzji z początku lat 90. Odcięliśmy 
się od ZSRR i zaczęliśmy całe pań-
stwo tworzyć od nowa – przekonuje 
minister Viljar Lubi, wiceminister 
rozwoju gospodarczego.

Jak się okazuje, zaufało mu także 
sporo obcokrajowców, których Esto-
nia zachęca do zostania jej e-rezyden-
tami. Od 2014 r. cudzoziemcy mają 
możliwość otrzymania karty iden-
tyfi kacyjnej Estonii z dostępem do 
blisko 4 tys. e-usług, jak np. składanie 
rozliczenia podatkowego czy zakła-
danie fi rmy. E-obywatelstwo nie jest 
równoważne z tym prawdziwym i nie 
jest powiązane z ulgami podatkowy-
mi. Mimo to e-rezydentami zostało 
do tej pory 54 tys. osób ze 162 państw. 

Prezydent Kaljulaid przekonuje, że 
do 2025 r. będzie ich 10 mln.

Jednym z takich rezydentów jest 
Artur Kuczmowski, senior partner 
z kancelarii prawnopodatkowej 
Thompson & Stein. 

– W wielkim skrócie ten program 
to certyfi kowany podpis elektronicz-
ny. Dzięki niemu e-rezydent, a więc 
zagraniczny przedsiębiorca, może 
otworzyć fi rmę w Estonii i prowa-
dzić ją całkowicie online. W szcze-
gólności dla inwestorów z Azji i z 
krajów arabskich to niezły sposób na 
wejście na rynek Unii Europejskiej – 
opowiada Kuczmowski. – Ale przede 
wszystkim to fenomenalna reklama 
całego państwa. Sposób na to, by 
globalnie powiedzieć, jak bardzo 
jest nowoczesne.

ESTONIA 
DLA ESTOŃCZYKÓW 
To też jedna ze ścieżek rozwiązania 
problemu demografi cznego Estonii. 
Problemu coraz bardziej palącego, 
bo ujemny przyrost demografi czny 
utrzymuje się od lat. W takim kon-
tekście hasło, które urzędnicy lubią 
powtarzać, że w 2018 r. przybyło 
więcej e-rezydentów, niż urodziło 
się w kraju dzieci, nie brzmi już tak 
optymistycznie. Liczba ludności nie 
spada dzięki rosnącej migracji.

Jednak im większa migracja, tym 
silniejsze są nastroje antyimigracyj-
ne. W marcu tego roku okazało się, 
jak są one silne, gdy niespodziewanie 
po wyborach parlamentarnych do 
rządzącej koalicji weszła skrajnie 
prawicowa Konserwatywna Partia 
Ludowa (EKRE) walcząca o „praw-
dziwych Estończyków”. 

Estońscy urzędnicy, biznesmeni 
i politycy pytania o pochodzenie 
populistycznych demonów zbywają 
ogólnikami: – To światowe zjawi-
sko, niektórych przerasta tempo 
zmian, Tallinn jest bogaty, prowincja 
ma gorzej...

EKRE nie wzięło się jednak 
z niczego. Za e-dowodami, e-głoso-
waniem, Skype’em (dziś należy do 
Microsoftu) i Boltem (zarejestrowa-
ny w Estonii największy w Europie 
konkurent Ubera) kryje się jesz-
cze jeden świat. To świat małego 
państwa z ogromnym i groźnym są-
siadem. Aneksja Krymu i wzniecenie 
wojny w Donbasie wywołały wśród 
Estończyków obawy, że również 
w stosunku do ich kraju Rosja mo-
że wysunąć argument „ochrony 
swoich obywateli”.

Szczególnie że Rosja ma kogo 
bronić – mieszkańców Estonii uro-
dzonych i wychowanych w ZSRR, 
którzy nie potrafi ą się do końca 
odnaleźć w nowej rzeczywistości. 
Szczególnie, że ci obywatele, czyli 
mniejszość rosyjska, pozostają „zło-
gami starego systemu”. 

Twarde dane pokazują też, jak 
postępuje proces tworzenia Estonii 
dwóch prędkości. Nowoczesnego 
Tallinna z bosonogim Kaarelem 
Kotkasem i niemal 24 proc. miesz-
kańców, którzy żyją poniżej granicy 
ubóstwa. Co więcej, dotyczy to nie-
mal połowy seniorów. l

Państwo jednorożec

Estonia chce być pierwszym 
krajem cyfrowym

niu starych, jak i nowych utworów. Nie 
chodzi o to, że nie ma zapotrzebowania 
na nową muzykę, zmieniło się to, co jest 
wokół. Teraz algorytmy kierują stylem 
muzyki, kopiując dawne gwiazdy. Na 
przykład słyszę coś, co przypomina mi 
Red Hot Chili Peppers, ale to nie są oni. 
Inna wokalistka wydaje się Dianą Ross, 
ale nią nie jest. Wszystko to kopie. To 
nie jest muzyka. To tak, jakby ktoś bawił 
się kserokopiarką. A prawdziwi muzycy 
zaczynają się denerwować, ponieważ cykl 
feedbacku przejmuje nad nimi kontrolę. 
Co możesz zrobić, aby wydostać ludzi 
z tego algorytmu wolnego przepływu, 
mentalności playlisty?

Co może zmienić tę sytuację? Muzyka 
na żywo? 
– W jaki sposób? Kiedy zaatakowałem 
Spotify, ponieważ płacą niewiele arty-
stom, odpowiedzieli mi: „Ale ty zarabiasz 
duże pieniądze na koncertach”. Ok, ale za-
łóżmy, że jestem już wiekowym włoskim 
artystą, który wydał bardzo znaczący 
album i nie mogę już występować na ży-
wo, ponieważ coś się wydarzyło w moim 
życiu. Czy mam skończyć na ulicy?

Czy chciałbyś zostać w przyszłości 
aktorem? 
– Nie. Moje usta służą do śpiewania, nie 
do mówienia, to znaczy... nie przed pu-
blicznością.

Ale wydając album, zdecydowałeś się 
na realizację krótkometrażowego fi lmu 
od kilku dni dostępnego na Netfl iksie. 
– To efekt współpracy z Paulem Thoma-
sem Andersonem i Damienem Jaletem, 
choreografem „Odgłosów”. To nie jest do-
słowny taniec i prawdziwa recytacja. Jest 
też Dajana [D. Roncione - włoska aktorka, 
prywatnie partnerka Yorke’a]. Kręciliśmy 
ujęcia w Pradze i we Francji, w starym ka-
mieniołomie boksytu w Prowansji, gdzie 
Cocteau nakręcił część trylogii „Orfeusz”. 

Nigdy w życiu nie zrobiłem niczego tak 
szalonego. To była dość duża produkcja, 
ze sporą ilością zaangażowanych osób. 
Nigdy nie pracowaliśmy razem z Dajaną, 
miło było przekonać się, jak to zadziała. 
Pomysł Paula narodził się z „one-reeler”, 
krótkich fi lmów komediowych autorstwa 
Maxa Lindera, które zainspirowały Char-
liego Chaplina. Miały 
12 minut, bo taka była długość szpuli. 
Nasz też jest zabawny, dziwny, może tro-
chę przerażający i całkiem romantyczny.

Jaki jest twój stosunek do mediów 
społecznościowych dzisiaj? Jakiś czas 
temu nagle zniknęliście z portali. 
– To było zabawne. Wszyscy wyglądali na 
zdumionych. Uważam, że media spo-
łecznościowe są odpowiedzialne za wiele 
rzeczy, również za Trumpa. Gdybym spo-
tkał twórcę Twittera, powiedziałbym mu: 
„Zarobiłeś wszystkie potrzebne pieniądze, 
teraz zrób porządek”. Mój syn mówił mi, 
że niektóre konta białych suprematystów 
zostaną zamknięte na Facebooku. Ach, 
więc mogą to zrobić? A dlaczego, k..., nie 
zrobili tego pięć lat temu? 

Myślę, że największym problemem 
w mediach społecznościowych jest anoni-
mowość. To, że ludzie mogą nadużywać 
i rozpowszechniać kłamstwa, mówić 
coś i zaprzeczać temu następnego dnia. 
Zaczęli od utopii z Doliny Krzemowej, 
dzieląc się wartościami i komunikacją 
w otwartej przestrzeni. A potem stało się 
coś naprawdę niebezpiecznego. Ludzie 
nie rozumieją odpowiedzialności praw-
nej za to, co piszą. Nie chcę ograniczać 
niczyjej wolności, masz absolutną swo-
bodę mówienia wszystkiego, co chcesz 
powiedzieć. Ale bierzesz za to odpowie-
dzialność. l

„Cyfrowe serce Europy” – tak reklamuje się 
Estonia. Bez papieru, bez kolejek w urzędach, 
z elektronicznym głosowaniem, podatkami 
i dowodami w komórkach. Tylko dlaczego w tym 
raju do władzy doszli populistyczni nacjonaliści?

Za e-dowodami 
i e-głosowaniem kryje 
się jeszcze jeden świat. 

To świat małego 
państwa z ogromnym 

i groźnym sąsiadem
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Epidemia sceptycyzmu
Co Europejczycy myślą o nauce? 

BIQdata opowiada świat liczbami, przetwarza 
dane i sprawdza korelacje pomiędzy nimi.

Jak wynika z raportu Wellcome Global Monitor 2018, niemal 10 proc. Europejczy-
ków nie wierzy w rzetelność naukowców, nie ma też zaufania do nauki w ogóle. Co trzeci 
Francuz nie zgadza się ze stwierdzeniem, że szczepienia są bezpieczne. Choć na tle innych 
regionów świata Europa wypada dobrze, to nie brakuje powodów do obaw.

Stanisław Dudzik
Katarzyna Korzeniowska

Z raportu obejmującego aż 
140 krajów świata wynika, że 
nauka nie funkcjonuje w próż-
ni. Na jej postrzeganie wpływa 
poziom zaufania do kluczowych 
instytucji publicznych, takich jak 
system sprawiedliwości i rząd. 
Czynnikami silnie determinują-
cymi nastawienie do nauki są też 
poziom wykształcenia, poziom 
życia oraz stopień nierówności 
ekonomicznych w regionie.  

WYKLUCZENI 
Z DOBRODZIEJSTW 
NAUKI
Na tle wielu regionów świata Eu-
ropejczycy mogą czuć się uprzy-
wilejowanymi szczęściarzami. 

Dobrze rozwinięta służba 
zdrowia, stabilne demokratyczne 
instytucje, (prawie) brak kon-
fl iktów zbrojnych i powszechny 
dostęp do edukacji sprawiają, że 
ludzie w tej części świata wiedzą 
o nauce stosunkowo dużo, mają 
dość wysoki poziom zaufania do 
niej oraz w zdecydowanej więk-
szości ufają w sprawach me-
dycznych pracownikom służby 
zdrowia. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do 
myślenia o naukach ścisłych jako 
o dobru publicznym, z którego 
każdy może korzystać. Wydaje 
się, że to tylko złudzenie. Okazuje 
się, że w Europie średnio 12 proc. 
pytanych uważa, że choć nauka 
przynosi korzyści dużej części 
społeczeństwa, to czują się z nich 
wykluczeni. Kolejne 7 proc. bada-
cze zaliczyli do grupy sceptyków, 
którzy są przekonani, że nauka nie 
przynosi korzyści ani im, ani społe-
czeństwu. Do tej grupy najczęściej 
zaliczają się osoby, które przyznają, 
że obecne zarobki nie pozwalają 
im na komfortowe życie. Choć gru-
pa entuzjastów nauki jest w więk-
szości krajów Unii Europejskiej 
wysoka, a grupa wykluczonych jest 
o blisko 

10 pkt proc. niższa niż w regionach 
Ameryki Południowej i Afryki Po-
łudniowej, to prawie 20 proc. prze-
konanych o swoim wykluczeniu 
z dobrodziejstw nauki w Europie 
może budzić niepokój.

Porównując odpowiedzi 
badanych na pytania o związek 
technologii z rynkiem pracy, 
spośród 140 krajów w raporcie 
wyodrębniono tylko 19 pesymi-
stycznych, czyli takich, w których 
więcej osób uznaje, że techno-
logia odbierze im pracę niż na 
odwrót. Aż 17 z nich znajdziemy 
w Europie. 55 proc. Francuzów 
uważa, że technologia zmniejszy 
liczba miejsc pracy w ich regionie 
w ciągu pięcu lat. Za nimi sytuują 
się takie kraje jak Łotwa, Litwa 
czy Węgry. Stosunek do nauki 
i technologii może być pośrednio 
kształtowany przez poczucie za-
grożenia swojego miejsca pracy. 
Mimo to ponad 80 proc. Europej-
czyków wierzy, że nauka i techno-
logia pomogą poprawić warunki 
bytowe przyszłych pokoleń.

Z badania Wellcome wynika, 
że na całym świecie istnieje duża 
dysproporcja między poziomem 
wiedzy naukowej deklarowanym 
przez kobiety i mężczyzn. Nie 
chodzi tu o rzetelnie sprawdzony 
poziom wiedzy, ale o to, jak od-
powiadający postrzegają poziom 
swojej wiedzy naukowej. Na ca-
łym świecie to mężczyźni częściej 
mówią, że wiedzą wiele, nawet 
w miejscach, gdzie nie ma różnic 
w dostępie do wykształcenia 
w zależności od płci. Co zaskaku-
jące, największa przepaść między 
poziomem raportowanej wiedzy 
istnieje w krajach Europy Północ-
nej, a na szczycie listy znajduje się 
Norwegia. 

ŚMIERTELNIE 
GROŹNY BRAK 
ZAUFANIA
Jak pokazują ostatnie lata, skut-
ki spadku zaufania do nauki 
i instytucji zdrowia mogą być 
śmiertelnie groźne. We Francji 

aż 30 proc. badanych nie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że szczepie-
nia są bezpieczne, 19 proc., że są 
skuteczne, a 10 proc., że są ważne 
dla dzieci. Francuzi są w Europie 
rekordzistami pod względem 
szczepionkowego sceptycyzmu, 
ale nie są w nim osamotnieni. 
Źle pod tym względem wypadają 
między innymi Łotwa i Litwa, 
a tuż za granicą Unii Europejskiej 
– Białoruś i Ukraina, w której 
odnotowano w 2018 r. rekordową 
liczbę zachorowań na odrę. 

Najwyższy na świecie poziom 
zaufania do szczepień mają 
mieszkańcy Bangladeszu i Rwan-
dy. Jak to możliwe? W tych kra-
jach od lat działają organizacje, 
które dzięki szczepieniom ratują 
tysiące istnień ludzkich. W Rwan-
dzie od 1995 r. poziom zaszcze-
pienia populacji wzrósł z prawie 
30 proc. do 95 proc., a liczba 
zachorowań na te choroby, przed 
którymi chronią szczepienia, 
znacząco spadła. Heidi Larson, 
dyrektorka Vaccine Confi dence 
Project, zwraca uwagę, że szcze-
pienia padają w Europie ofi arą 
własnej skuteczności. Europej-
czycy prawie zapomnieli o takich 
chorobach jak ospa czy polio. Spa-
dek zaufania do nauki, a przez to 
też szczepień, może spowodować 
rozwój chorób, które już nie-
mal znikły z naszego otoczenia. 
Dyrektorka Vaccine Confi dence 
Project zwraca uwagę, że media 
społecznościowe są doskonałym 
nośnikiem antyszczepionkowych 
plotek i mitów, które roznoszą się 
po sieci jak pożary i wzmagają 
falę zwątpień. Te z kolei obniżają 
poziom zaszczepienia populacji 
i narażają ludzi na wzrost licz-
by zachorowań.

Jeśli ludzie nie wierzą naukow-
com, trudno wypracować wspól-
ne strategie działania. Pomyślmy 
tylko o wyzwaniach, które stoją 
przed ludzkością w ramach walki 
ze zmianą klimatu, a które wyma-
gają skoordynowanych działań 
na poziomie globalnym w ścisłym 
porozumieniu ze środowiskami 
naukowymi. l

Jak sądzimy: czy korzystamy na osiągnięciach
nauki?

Poziom zaufania do nauki i naukowców  wg regionów
Europy
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Jak zaraża odra?

komórka gospodarza

1.

2.
Wirion wkracza do komórki

i przejmuje jej genetyczną
maszynerię.

3.

4.

cząsteczka wirusa (wirion)

białka
powierzchniowe

materiał genetyczny
(RNA)

osłonka

1. Lepiej nabyć odporność
w trakcie choroby niż przez
szczepienie. 
Narażając dziecko na chorobę, 
ryzykujemy poważne powikłania 
takie jak ślepota, zapalenie mózgu, 
zapalenie płuc, a nawet śmierć. 
Można tego uniknąć, podając 
osłabioną wersję czynnika 
zakaźnego, czyli szczepionkę.

2. Szczepionki powodują
autyzm.
Artykuł, który powołał do życia ten 
mit został wycofany z czasopisma 
„The Lancet” blisko 10 lat temu,
a jego autor zdyskredytowany przez 
środowisko naukowe. Nie ma 
dowodów na związek szczepionki 
MMR i występowaniem u dzieci 
autyzmu.

3. Szczepionki powodują
raka.
Wręcz przeciwnie. Szczepienie 
przeciw HPV zapobiega występowa-
niu m.in. raka szyjki macicy.

4. Rtęć w szczepionkach
wywołuje wady rozwojowe.
Metaanalizy badań epidemiologicz-
nych nie wykazują zwiększonego 
ryzyka wystąpienia autyzmu
po szczepieniu preparatami 
zawierającymi tiomersal, czyli środek 
konserwujący w niektórych 
szczepionkach przeciwko grypie.

5. Zbyt duża liczba
szczepień przeciąża układ
odpornościowy dziecka.
Układ odpornościowy dziecka jest 
gotowy na przyjęcie wielu antygenów 
zawartych w szczepionkach 
jednocześnie. Szczepionki 
zawierające mieszankę antygenów 
takie jak MMR (odra, świnka, 
różyczka) zmniejszają liczbę wizyt 
i stresujących ukłuć.

Hg

Wirus dociera do komórki 
w układzie oddechowym 

gospodarza. Przyłącza się 
do niej za pomocą białek 

powierzchniowych.

Powstaje wiele kopii RNA, a w oparciu 
o nie białka wirusa.

Komórka gospodarza ulega 
rozpadowi, a uwolnione 

wirusy wyruszają na podbój 
kolejnych komórek.
Cykl rozpoczyna się

od początku.

Odporność zbiorowiskowa na przykładzie odry
osoby zaszczepione osoby zagrożoneosoby niezaszczepione, ale bezpieczne

W przypadku odry, by bezpieczna 
była cała populacja, zaszczepio-
nych musi być 95 proc. osób. 
Wówczas osiąga się odporność 
zbiorowiskową – bezpieczni są 
także ci, którzy nie mogą być 
zaszczepieni z powodów zdrowot-
nych. Czyli kto? Na przykład osoby, 
które przeszły chemioterapię 
– ich układ odpornościowy jest 
zbyt słaby, żeby bezpiecznie 
przyjąć szczepionkę – albo chorzy 
na AIDS.

Ilustracja po lewej stronie pokazuje 
symulację tego, jak wzrost udziału 
osób zaszczepionych wpływa na 
odporność całej populacji na odrę.

Dla innych chorób wymagany udział 
osób zaszczepionych może ulegać 
zmianom.

Chorzy na odrę zarażają 
10-15 kolejnych osób. Polio jest 
chorobą mniej zaraźliwą niż odra 
i już 80-85 proc. zaszczepionych 
wystarczy, aby zadziałała 
odporność zbiorowiskowa.

ochrona

Czy szczepienia są bezpieczne?

10 proc. 9 proc.

50 proc. 5 proc. 45 proc.

95 proc. 5 proc. 0 proc.

81 proc.

Szczepionki w liczbach

1980 r.
Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłosiła ospę prawdziwą jedyną
w historii chorobą całkowicie 
zwalczoną.

2010 r.
czasopismo „The Lancet” 
wycofało artykuł Andrew 
Wakefielda z 1998 r.,
w którym wiązał autyzm
ze szczepionkami MMR.

10 mln 
uratowanych istnień ludzkich, to 
według WHO bilans programów 
immunizacyjnych w latach 
2010-15. Szczepienia to najefek-
tywniejszy sposób walki ze 
śmiercią znany ludzkości.

11 795
tyle przypadków odry odnotowały 
państwa członkowie UE/EEA 
od maja 2018 do kwietnia 2019 r.

83 proc. 
Europejczyków wierzy, że nauka 
i technologia poprawią warunki 
życia przyszłych pokoleń.

88 proc.
Duńczyków i Islandczyków uważa, 
że korzysta z efektów pracy 
naukowców. Kraje te znalazły się 
w tej kategorii na drugiej pozycji, 
zaraz za Arabią Saudyjską. 

55 proc.
Francuzów uważa, że rozwój nauki 
i technologii zmniejszy liczbę 
miejsc pracy w ich okolicy w ciągu 
najbliższych 5 lat.

19 pkt proc.
mniej kobiet niż mężczyzn 
w Norwegii, Rumunii i Holandii 
uważa, że wie trochę lub wiele 
o nauce. To zjawisko widoczne 
niemal na całym świecie, które nie 
odpowiada rzeczywistym 
różnicom w wiedzy naukowej.

Szczepionkowe mity

ŹRÓDŁO: WGM 2018 ŹRÓDŁO: WHO, CDC, ECDC

ŹRÓDŁO: WHO, OXFORD VACCINE GROUP - UNIVERSITY OF OXFORD, GUARDIAN
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Życie codzienne
Europejczyka

WŁOCHY

Władimir buszuje w zbożu

Czwartkowa wizyta prezydenta Rosji na Półwyspie Ape-
nińskim wzbudziła duże emocje wśród włoskiego spo-

łeczeństwa. No, przynajmniej wśród jego części, osobliwie 
u nieznanego bliżej artysty, który postanowił uwiecznić 
podobiznę Władimira Putina w zbożu. Po kilkudziesięciu 
precyzyjnych rundach żniwiarką oczom szczęśliwców wy-
posażonych w drony ukazał się portret władcy Kremla wystylizowany na... prawosław-
nego duchownego. Tytuł instalacji: „Święty Putin”. W starych dobrych czasach kręgi 
w zbożu kreślili kosmici, teraz robią to zafascynowani wschodnim autokratą artyści. 
Coś jednak pozostaje niezmiennie: jeden i drugi przypadek nadaje się do programu „Nie 
do wiary”. l

WIELKA BRYTANIA

Tęczowy Wimbledon

Tenisowy turniej na kortach Wimbledonu wchodzi dopiero 
w decydującą fazę, ale już stał się wydarzeniem histo-

rycznym: po raz pierwszy w rywalizacji deblistek gra para 
otwarcie homoseksualna. Alison van Uytvanck i Greet Min-
nen żyją ze sobą od trzech lat, na Wimbledonie występują po 
raz pierwszy. – Chciałybyśmy, aby więcej tenisistów otwarcie 
mówiło o swojej orientacji homoseksualnej, zwłaszcza wśród mężczyzn – mówiła van 
Uytvanck po zwycięstwie w drugiej rundzie turnieju. Rzeczywiście, dotąd jedynie kobiety 
w tenisie dokonywały coming outów podczas trwania kariery. Tęczowy Wimbledon to 
być może kolejny problem homofobicznej prawicy, która po bojkocie Facebooka i Netfl ik-
sa będzie musiała również przestać grać w tenisa. Ze swej strony poleciłbym im partyjkę 
w cymbergaja. O ile stół do gry nie jest z Ikei, rzecz jasna. l

GRECJA

Kto komu zabiera pracę

Jak wiemy od populistów rozsianych po Europie: „Uchodź-
cy zabierają nam pracę”. Jak to wygląda w praktyce, 

możemy zweryfi kować na podstawie historii Afganki Fariby 
Amini, która uciekła do Grecji w 2016 r. Kobieta otworzyła 
w Atenach manufakturę, gdzie wraz z innymi uchodźcami 
szyje torby z materiałów, które wpłynęły na jej obecne życie: 
resztek nadmuchiwanych, prowizorycznych łodzi i kamizelek ratunkowych – symboli 
śmiertelnego ryzyka podejmowanego przez uchodźców w poszukiwaniu lepszego 
życia. Trudno opędzić się od myśli, że gdyby agresywni politycy poszli za jej przykła-
dem i przynieśli obywatelom spokój, radość i poczucie godności zamiast strachu, świat 
byłby odrobinę lepszym miejscem. l Michał Danielewski

Kulturalnie polecamy  
Festiwal na górce

Amfi teatr stylizowany na 
grecki wybudowany w 1929 r. 

(z okazji odbywającego się wtedy 
Expo) na górującym nad Bar-
celoną wzniesieniem Montjuic 
po raz 43. będzie gościł odwie-
dzających z całego świata. Grec 
Festival to wydarzenie, które 
łączy w sobie elementy teatru, 
tańca, muzyki i sztuki cyrkowej. 
Potrwa do końca lipca.

Pierwsza edycja odbyła się 
jeszcze w czasach frankistow-
skich, w 1976 r. Wtedy to grupa 
artystów postanowiła na kilka 
letnich tygodni przejąć opusz-
czony amfi teatr. Poza ciekawą 
lokalizacją mieli niezłe pomysły 
i sporo entuzjazmu. Ku ich 
zaskoczeniu festiwal przyciągnął 
sporo spragnionej rozrywki 
publiczności. Od tamtej pory 
Grec ciągle rośnie, przejmując 
coraz to nowe lokalizacje, tak-
że w obrębie samego miasta 
– w tym roku wydarzenia zwią-
zane z festiwalem odbędą się 
w 37 miejscach.

Festiwal rośnie nie tylko w ob-
rębie Barcelony. Organizatorzy 
chwalą się współpracą z artysta-
mi z całego świata. Przed rokiem 
nacisk stawiali na artystyczne 
odtworzenie Jedwabnego Szla-
ku. Tegoroczna edycja koncen-

truje się na artystach zebranych 
na trasie z Nowego Jorku do Au-
stralii, takich jak Sydney Dance 
Company. Na przyszły rok zapla-
nowano współpracę z artystami 
z Ameryki Południowej. 

Tegoroczna edycja to ponad 
90 spektakli. Widzowie mogli już 
zobaczyć choćby głośną insce-
nizację „Małego życia” Hanyi 
Yanagihary w reżyserii Ivo van 
Hovego, twórcy, który podbijał 
sceny Broadwayu i Awinionu. 
21 i 22 lipca na scenie festiwalu 
zadebiutuje Isabelle Huppert 
w roli Marii Stuart w spektaklu 
„Mary Said What She Said”. Nie 
zabraknie też wydarzeń z po-
granicza cyrku i teatru, takich 

jak australijskie przedstawienie 
„Backbone. Gravity and Other 
Myths” Darcy Grant, w którym 
artyści będą fruwać pod sufi tem.

Oprócz artystów związanych 
z teatrem – wśród nich jest 
choćby Krystian Lupa – festiwal 
chętnie odwiedzają też muzycy. 
Grali tu Miles Davis, Pat Methe-
ny, Lou Reed, Joe Cocker, Chuck 
Berry, Elvis Costello, B.B. King, 
Bob Dylan, Santana czy Antony 
and the Johnsons i wielu, wielu 
innych. Tegoroczna edycja pod 
tym względem prezentuje się 
trochę skromniej, ale zaplano-
wano choćby noc gospel i występ 
The Matthew Herbert Brexit Big 
Band.  l Natalia Szostak 

w poniedziałek „Duży Format”

Nowe trendy pozagrobowe 
Reportaż Małgorzaty I. Niemczyńskiej 
z imprezy NecroExpo
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List do Europy

Niezauważony rozwój 
podświadomości 
europejskiej 

Jorge Marirrodriga

B
udowanie zawsze zajmuje więcej czasu i wymaga więcej cierpliwo-
ści niż niszczenie. W czasach, gdy cierpliwość jest już postrzegana 
nie jako zaleta, ale raczej jako słabość, korzyści z budowania są 
mniej atrakcyjne niż oskarżenia, które proponują odrzucenie tego, 

co zostało osiągnięte.
Tak właśnie wygląda eurofobiczny dyskurs nacjonalistyczny. Odrzu-

ca projekt budowy, który rozpoczął się 60 lat temu, uznaje go za prze-
starzały, skupia się na wytykaniu jego błędów, przypisuje mu obowiązki, 
których nigdy nie miał, odmawia mu jakichkolwiek możliwości popra-
wy lub reformy i ostatecznie ogłasza jego zakończenie jako jedyną moż-
liwość przetrwania dla narodów, które zostały wciągnięte w tę przygodę. 

Ciekawe jest to, jak nacjonalizm zdołał zmanipulować znaczenia 
i przedstawić projekt europejski – coś naprawdę nowatorskiego z histo-
rycznego punktu widzenia – jako przestarzałą strukturę, proponując jako 
nowe rozwiązanie powrót do silnego państwa. W rzeczywistości nie jest 
to niczym innym niż bardzo starym rozwiązaniem kwestii, która pojawiła 
się pod koniec XVIII w., kiedy rewolucja francuska po raz pierwszy spowo-
dowała upadek struktur ancien régime’u.  

Ale pomimo tego, że nie są spektakularne i zbyt wiele się o nich nie 
mówi, w naszej Europie pojawiają się coraz częściej sytuacje, które 

odzwierciedlają sukces wspólnego 
projektu. Niektóre są oczywiste, 
takie jak uczniowie, których pra-
dziadkowie próbowali się zabić 
w czasie ostatniej wojny europej-
skiej, a teraz są w jednej klasie, 
a czasami łóżku, o czym świadczy 
milion Europejczyków urodzo-
nych „dzięki” programowi Era-
smus. Inne są mniej oczywiste, ale 
równie ważne, ponieważ wpływa-
ją na to, co moglibyśmy nazwać 
podświadomością europeizmu. 
Mam na myśli postrzeganie tych 

skutków integracji jako normalnych, które, jak się im bliżej przyjrzeć, 
są nadzwyczajne.

Przykładem jest proces negocjacyjny w Hiszpanii dążący do osiągnię-
cia porozumień we władzach  regionalnych i w rządzie centralnym. 
Zasadniczo to kwestia wewnątrzpaństwowa, ale nieoczekiwanie głów-
ną rolę odegrał w nim prezydent Francji Emmanuel Macron.

Liberałowie z Ciudadanos dzielą miejsce w ławach Parlamentu Eu-
ropejskiego z francuską Republiką w Marszu, której przewodzi Macron. 
Obie formacje współpracują w Porozumieniu Liberałów i Demokratów 
na rzecz Europy. Gdy Ciudadanos porozumieli się na szczeblu regional-
nym ze skrajną prawicą, przywódca ugrupowania Albert Rivera musiał 
się zmierzyć z pytaniami, które sprowadzały się do jednego: co sądzi o tym 
Macron? Rivera posunął się do stwierdzenia, że francuski prezydent 
wyraził aprobatę dla polityki zawierania koalicji, którą realizował Ciu-
dadanos. Chwilę później Pałac Elizejski zaprzeczył, jakoby Macron miał 
stanowisko w tej sprawie.

Z europejskiego punktu widzenia ważne jest to, że praktycznie nikt 
nie zadał pytania, które byłoby normalne kilka lat temu: co prezydent 
Francji robi w polityce wewnętrznej Hiszpanii? Wręcz przeciwnie. 
Macron został włączony – niezależnie od jego woli – do hiszpańskiej 
debaty politycznej. Prezydent Francji nie jest Hiszpanem, ale nie jest też 
obcokrajowcem. I o to właśnie chodzi w Europie.  l

Nacjonalizm zdołał 
przedstawić projekt 
europejski – coś 
naprawdę nowatorskiego 
z historycznego 
punktu widzenia – jako 
przestarzałą strukturę


