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IPardon M., Introduction, 1997, "Political Studies - Help Resources", UNDP, New York, pp. 3-4.

sprawach, niezaleznie od wladz publicznych. Funkcjonowanie tych
trzech element6w jest najpelniejszym wyrazem spoleczenstwa

obywatelskiego (Wozniak Z., 1998). Znaczenie trzeciego sektora w

swiecie dojrzalych demokracji rosnie i jest on r6wnoprawnym partnerem

instytucji panstwa oraz sfery gospodarki. prywatnej, zorientowanej na
osiaganie zysku.

M. Pardon w raporcie wydanym przez United Nation Development
Program 1 przedstawil modele ksztaltowania sie relacji pomiedzy
panstwem a spoleczenstwem obywatelskim w Zwiazku Radzieckim po

jego rozpadzie (patrz pierwszy i drugi typ relacji na rysunku ponizej).
Dla potrzeb niniejszego opracowania uzupelnilem je 0 trzeci typ
stosunk6w miedzy tymi sektorami - w krajach zachodnich demokracji.

Pierwszy rodzaj wspolzaleznosci stanowi wz6r stosunk6w

obowiazujacy kiedys w bylych panstwach socjalistycznych. Sfera

prywatnych przedsiewziec gospodarczych nie odgrywala prawie zadnej

roli w relacjach z panstwem. Bylo ono glownym aktorem okreslajacym

pola aktywnosci ludzkiej. Organizacje pozarzadowe mialy szczeg61ny
charakter; powstawaly z inicjatywy wladz odg6rnych i byly silnie przez
nie kontrolowane.

W Rosji oraz w innych panstwach bylego obozu socjalistycznego
przechodzacych procesy transfonnacji istnieje inny, mozna go nazwac
posrednim, typ relacji pomiedzy sektorami: publicznym, prywatnym i
pozarzadowym. Sfera dzialalnosci publicznej odgrywa decydujaca role,
jednakze, na skutek uwolnienia sil rynkowych oraz postepujacych
przemian demokratycznych, rosnie w sile sektor prywatny ipojawiaja sie

samodzielne, poza kontrola panstwa inicjatywy pozarzadowe.
Relacje zachodzace w panstwach Zachodu, najpelniej wyrazajace

mozliwosci dzialania organizacji pozarzadowych stanowia sfere
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Roznice we wzajemnych relacjach miedzy sektorami: publicznym,

prywatnym i pozarzadowym okreslaja stan zaawansowania rozwoju
gospodarczego i spolecznego kraj6w, szczeg61nie zas przyjmowanie

mniej lub bardziej demokratycznych zasad rzadzenia. Przemiany

zachodzace w zakresie wielkosci i znaczenia sektor6w obserwuje sie
obecnie w krajach postkomunistycznych (Kopstein J. S., Reilly D. A.,
2004). Procesy transformacji w Rosji wplynely na zmiane charakteru

interakcji miedzy tymi trzema formami organizacji funkcjonowania

spoleczenstw, Mialy one zupelnie inny charakter w czasach Zwiazku

Radzieckiego niz wspolczesnie,

Obecnosc organizacji pozarzadowych prowadzacych swobodna

dzialalnosc na danym obszarze wyraznie kojarzy sie z· w pelni
rozwinietymi, demokratycznymi panstwami, gdzie dzialaja okreslone
sektory. Pierwszy z nich - publiczny - reprezentowany jest przez rzad,
samorzad i ich agendy, drugi - rynkowy - skupia organizacje nastawione

na zysk. Natomiast ostatni z nich - ochotniczy - koncentruje organizacje
oparte na innych regulach niz zasady wolnej konkurencji; istnieja one

poza struktura panstwa, ich dzialalnosci przyswieca idea samopomocy
oraz wsparcie dla najbardziej potrzebujacych, Organizacje te

wykorzystuja inicjatywy na najnizszych pietrach zycia spolecznego.
System ochotniczy - okreslany dose powszechnie zbiorcza nazwa

jako organizacje pozarzadowe uznawany jest za osnowe
demokratycznej tkanki kazdego spoleczenstwa. Tworza go
niekomercyjne organizacje budowane na bazie dobrowolnych

postanowien, b~dq_ce w stanie podejmowae decyzje we wlasnych

Organizacje spoleczne w Rosji przed i po
rozpadzie Zwiazku Radzieckiego

Tomasz Wites
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W ezasaeh trwania Zwiazku Radzieekiego dochodzilo do
stopniowego powiekszania sie zasiegu i roli sektora publieznego.
Wlasnosc prywatna, ktora dysponowali ludzie, dose szybko zostala
wchlonieta przez panstwo, Osrodki dzialalnosci gospodarezej: zaklady

napraweze, fabryki zostaly upanstwowione, a rnajatki ziemskie
skolektywizowane. Przejrnowanie majatku spolecznego opierano na
zalozeniach ideologieznych, stanowiacych, iz wlasnosc panstwowa i
spoldzielcza stanowia jedynie sluszne fonny dopuszczenia obywateli do

dysponowania dobrami. Rozwijal sie rowniez sektor ochotniczy, jednak
zasady jego funkcjonowania nie mialy nie wspolnego z owczesnie
dzialajacymi na swiecie inicjatywami obywatelskimi (Paldam M.,

Svedensen Gert T., 2000).
Dominujaca cecha, kt6ra zawazyla na ksztalcie i funkcjach

spoleczellstwa radzieckiego, by} brak mozliwosci autentycznego

Relacje pmistwo-spoleczenstwo obywatelskie w Zwiazku Radzieckim

Zrodlo: Pardon M.1997, Introduction, in: "Political Studies - Help Resources", UNDP,
New York, pp. 3-4; czesc "relacje panstwo - spoleczenstwo obywatelskie w krajach
demokratycznych" dodana przez autora.

RELACJE PANSTWO - SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE
W KRAJACH DEMOKRATYCZNYCH
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Sektor
publiczny

RELACJE PANSTWO - SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE
W CZASACH TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

Sektor
publiczny

RELACJE PANSTWO - SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE
W CZASACH ZSRR

odniesienia, jako wz6r "dochodzel1ia do". Sq. punktem WYJSClaprzy
okresleniu innych typ6w wspolzaleznosci, dlatego znalazly sie na

pierwszym miejscu jako charakteryzowany tu typ zaleznosci, Logika

dokonujacych sie w swiecie postsocjalistycznym przemian narzuea

jednak odwrotna kolejnosc; od modelu wszechdorninujacej sfery

publieznej do wspolrzednego partnerstwa trzeeh sektor6w w
demokraejaeh typu zaehodniego
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miedzynarodowych, poniewaz rnogly w ten spos6b wykazac, iz w

panstwie centralnie sterowanym jest miejsce na roznorcdne formy
prowadzenia dzialalnosci spolecznej igospodarczej. Gl6wnymi
zadaniami tych organizacji bylo wdrazanie projekt6w, koordynowanie,
szkolenie, doradzanie oraz finansowanie inicjatyw w poszczegolnych
panstwach tworzacych miedzynarodowe stowarzyszenia pozarzadowe,

W czasach ZSRR rozwinela sie wspolpraca radzieckich organizacji
miedzynarodowych z ugrupowaniami niepanstwowymi (pozarzadowymi)
z innych krajow, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
utworzyla staly system wspolpracy z wszystkimi socjalistycznymi
miedzynarodowymi organizacjami niepanstwowymi, ktore tworzyly
zjednoczenie gospodarcze. System ten powstal nie tylko na podstawie
jednostronnych decyzji RWPG, ale wspolpraca miedzy poszczegolnymi
organizacjami dzialajacymi w ramach RWPG przebiegala wedlug zasad
znacznie bardziej scislych interakcji. Takie dzialania nie mialy miejsca w
innych czesciach swiata.

We wspolpracy pomiedzy miedzynarodowymi organizacjami
pozarzadowymi a RWPG daja sie wyroznic dwie dziedziny dzialan.
Pierwsza z nich zwiazana byla z zagadnieniami energii atomowej i
dotyczyla kooperacji RWPG oraz Miedzynarodowego Zjednoczenia
Gospodarczego dla Aparatury Jadrowej, a takze Dostaw, Wyposazenia i
Wspoldzialania Technicznego przy Elektrowniach Atomowych. Dmgi
zakres dzialalnosci zwiazany byl z funkcjonowaniem tych organizacji
pozarzadowych, ktorych wspolpraca miala na celu zwiekszenie tempa
wdrazania i wydajnosci przedsiewziec przyspieszajacych proces
industrializacji. W tej dziedzinie kontakty rozwijaly sie miedzy RWPG
np. Miedzynarodowym Zjednoczeniem Gospodarczym w Zakresie
WIokien Chemicznych Urzadzen Technicznych Przemyslu
W16kienniczego.
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wspoluczestnictwa obywateli w sferze spolecznej poprzez tworzenie

struktur posrednich pomiedzy jednostka a panstwem. Ludnosc nie mogla
organizowac sie na rzecz zaspokoj enia najbardziej elementamych

potrzeb i praw. Dlatego tez zachowania poszczegolnych osob cechowal

brak wiary w mozliwosc rozwiazania trudnych sytuacji jednostkowych

przy wsparciu innych niz panstwowe formy pomocy. Osoby pozbawione

wlasnosci prywatnej namawiano, a czesto zmuszano, do udzialu w

organizacjach spolecznych, ktore w istocie rzeczy byly agendami

rzadowymi, silnie zbiurokratyzowanymi urzedami 0 ograniczonej
inicjatywie. lakiekolwiek proby podjecia spontanicznych dzialan, w
ktorych wyraznie zaznaczala sie indywidualnosc jednostki, niszczone
byly w krotkim czasie. Ludnosc uczestniczaca w sektorze ochotniczym
tworzyla jednorodne kolektywy, gdzie jedyna szansa wyroznienia,
zaistnienia bylo przodownictwo pracy. Poiegalo ono na uczestniczeniu w
akcjach spolecznych, kulturowych w wymiarze przekraczajacym
ustalone normy czasowe i wydajnosciowe. Nagroda dla osob szczegolnie
wyrozniajacych sie w tworzeniu sektora ochotniczego byly slowa
pochwaly, dyp1omy, ordery, a niekiedy nawet wyrazne korzysci
finansowe (Robertson D., 1985).

Dominacja wladzy publicznej wcale nie oznaczala, ze w Zwiazku
Radzieckim nie istnialy organizacje pozarzadowe, ich funkcjonowanie
jednak zdecydowanie odbiegalo od ogolnie uznanych zasad. M. Pardon
wyroznia trzy poziomy ich dzialania (1997). W spolecznosciach
lokalnych, obejmowaly one aktywnosc samopomocowa wyraznie
sterowana przez wladze centralne. Rzadko realizowano projekty
samodzielnie, dominowala wspolpraca z przedstawicielami wladz, Druga
gmpa organizacje na poziomie krajowym zajmowaly sie
opracowywaniem i wdrazaniem projektow, ale przede wszystkim
posredniczyly pomiedzy organizacjami lokalnymi i miedzynarodowymi,

Wladze dopuszczaly dzialalnosc wybranych organizacji
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rozumiana jako posiadanie srodkow i rnozliwosci do tworzenia na
najnizszym poziomie inicjatyw spolecznych. Oznacza to odchodzenie od

dotychczasowego modelu, polegajacego wylacznie na realizacji wskazan

i zalozen poprzez poszczegolne organy administracji publicznej (Rose R.,
1999).

Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego wywarla duzy wplyw
na zarzadzanie jednostkami terytorialnymi. Przejscie w Rosji od
centralnego planowania do dzialalnosci rynkowej, a takze og61ne

przeobrazenia systemu gospodarki swiatowej spowodowaly koniecznosc
przeksztalcen zar6wno w ustawodawstwie okreslajacym kompetencje,
obowiazki oraz zaleznosci jednostek terytorialnych roznego szczebla, jak
i w metodach zarzadzania,

Organizacje pozarzadowe powstajace w tym kraju dzialaja w
okreslonym kontekscie politycznym, ekonomicznym oraz

swiadomosciowym, Obywatele rosyjscy przeszli szkole niszczenia

pewnych wartosci uczestniczac w pracach spolecznych. Dlatego tez

wielu, slyszac obecnie prosbe ° zrobienie czegos spolecznie, reaguje w
charakterystyczny spos6b, polegajacy na wyrazaniu niecheci do

wszelkich takich akcji. Okreslenie "praca spoleczna" ma znaczenie
ujemne. Rosjanom czesto przychodza na mysl licznie kiedys zawsze
wykonywane na polecenie czynnosci, Wladze zdecydowanie staraly sie
zniechecic ludzi do zrzeszania sie w grupy 0 wyraznym charakterze
indywidualnym. Dobrowolne, spontaniczne inicjatywy me byly

zjawiskiem pozytywnym w odroznieniu od zrzeszania kogos -
organizowania zycia grupowego, dlatego tez pozadane bylo myslenie i
dzialanie grupowe. Kolektyw w rozumieniu wladz byl grup't spoleczna,
kt6ra charakteryzowala sie pozytywnymi normami i radoscia z

przezwyciezania trudnosci. Bycie we wspolnocie bylo wiec oceniane
bardzo pozytywnie, trwanie "poza" nie moglo zyskiwac uznania. Reakcja

na myslenie kolektywne jest niechec do zrzeszania sie i obawa przed
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W Rosji po upadku Zwiazku Radzieckiego rozpoczal sie proces
zmiany znaczenia poszczeg6lnych sektor6w dzialalnosci spolecznej.

Zwlaszcza w poczatkowym okresie po rozpadzie imperium silna pozycje
nadal reprezentuje sektor publiczny, kt6ry ksztaltowany byl przez
dziesieciolecia. Uwaza sie jednak, ze w nastepnych latach transformacji
ustrojowej jego rola bedzie sie systematycznie zrnniejszac. Odradza sie
natomiast sektor prywatny, calkowicie wyeliminowany w czasach
trwania Zwiazku Radzieckiego. Zwieksza sie rowniez znaczenie sektora
ochotniczego, wspoltworzonego przez spoleczenstwo obywatelskie oraz
organizacje pozarzadowe. Priorytetem dla wladz jest decentralizacja,

Relacje paristwo - spoleczeristwo obywatelskie po rozpadzie Zwiazku

Radzieckiego

Do porozumien pomiedzy miedzynarodowymi organizacjami

pozarzadowymi a RWPG doszlo na bazie artykulu XII statusu Rady

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, kt6ry mowil og61nie 0 mozliwosci

zawierania przez Rade porozumien z innymi organizacjami. Wsp6lpraca

pomiedzy nimi przebiegala w dose specyficzny spos6b, gdyz RWPG

musiala bye informowana na przyklad ° planach pracy na rok nastepny,

wymagano utrzymywania stalych kontakt6w w trakcie przygotowania
materialow i dokument6w dotyczacych wsp61nych spraw, a takze

stowarzyszenia te musialy uwzgledniac zalecenia RWPG na temat
prowadzonej dzialalnosci (Doliwa-Klepacki Z. M., 1997).

Sektor ochotniczy reprezentowany byl nie tyle przez organizacje

pozarzadowe, co przez odpowiednio formowane spoleczenstwo
obywatelskie, kt6re, naklani ane, bralo masowy udzial w spolecznych

inicjatywach panstwa przyczyniajac sie w ten spos6b do umacniania

olbrzymiego sektora publicznego.



·265

Komitetu - Maria Iwanowna Kubasowa wykazala sie niezwykla
determinacja, docierajac poczatkowo do 50 matek, ktorych synowie

zostali wyslani do sluzby wojskowej w czasie odbywania studiow,

Kornitet Zolnierskich Matek Rosji w pierwszych latach swojej

dzialalnosci zajrnowal sie organizowaniem demonstracji i pikiet, zbieral

podpisy na rzecz likwidacji obowiazku sluzby wojskowej studentow,
Dzialania te posrednio przyczynily sie do zmiany obowiazujacego
przepisu przez Rade Najwyzsza w 1989 roku. Po tych wydarzeniach
Komitet nadal prowadzil dalsze akcje majace na celu demokratyzacje
stosunkow w woj sku.

Po wybuchu wojny w Czeczenii Komitet Zolnierskich Matek Rosji

uzmyslowil opinii publicznej prawdziwa sile oddzialywania organizacji
pornocowej. W czasie tylko pierwszej wojny czeczenskiej zginelo na
froncie prawdopodobnie okolo 50 tysiecy rosyjskich zolnierzy, przy

czym dane oficjalne podaja grupe tylko 2 tysiecy os6b. Kobiety nalezace
do Komitetu zbieraly informacje rozdajac zdjecia zaginionych,

odwiedzajac szpitale, a nawet sztaby dowodzenia. Wyjazdy w rejony

walk byly wspierane finansowo przez rodziny zolnierzy, zaklady pracy

oraz powstajace w roznych miastach organizacje kobiece. Kobietom
udalo sie nawiazac kontakt z bojownikami czeczenskimi, Komitet
Zolnierskich Matek Rosji walczy nie tylko 0 zakonczenie wojny, ale
rowniez 0 zmiane mentalnosci spolecznej oraz sposo bu karania i
nagradzania, ktory rna na sobie pietno poprzedniego systernu. Matki

tracace na froncie swoje dzieci jako wyraz uznania otrzymuja ordery za
zaslugi dla Federacji Rosyjskiej. Zq_dajetone zamiany medali, odznaczen

na zaprzestanie dzialan wojskowych w Czeczeni.
Aktywna dzialalnosc na rzecz przestrzegania praw czlowieka w Rosji

prowadzi takze Amnesty International. 30 pazdziernika 2002 roku
opublikowala ona raport sporzadzony przez pracownik6w

miedzynarodowego sekretariatu AI w Londynie, ktorzy zbierali
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rzecz poprawy warunkow
(http://www.hro.org/ngo/mhg).

Jedna z wielu organizacji pomocowych, ktorej powstanie bylo
wynikiem buntu przeciwko sposobowi doboru osob sluzacych w armii
radzieckiej, byl Komitet Zolnierskich Matek Rosji. W polowie lat 80.,
kiedy Zwiazek Radziecki powoli chylil sie ku upadkowi, arrnia nadal

stosowala kryteriurn, wprowadzone w czasie wojny afganskiej,
przyjmowania do sluzby miedzy innymi studentow, Zalozycielka

przestrzegania zasad wolnosci

Najstarsza organizacja obrony praw czlowieka w Rosji jest Grupa
Helsinska w Moskwie (MHG - Moscow Helsinki Group) zalozona w

1976 roku. Juz w czasach Zwiazku Radzieckiego byla waznym organem,

ktory gromadzil i dostarczal informacje 0 nieprzestrzeganiu praw
czlowieka, Po rozpadzie imperium zakres obowiazkow i problemow

wcale nie ulegl zmniejszeniu. Priorytetem dla Grupy Helsinskiej

w Moskwie jest wspieranie regionalnych organizacji obrony praw
czlowieka i ich dzialaczy, a takze prowadzenie wznowionej, legendarnej
Kroniki Biezqcych Wydarzen. Wedlug organizacji tej zarowno wladze

federalne, jak i lokalne w niewielkim stopniu rozwiazuja problemy
obrony praw czlowieka. Zajmuje sie ona nadzorem grup dzialajacych na

Organizacje walczace 0 prawa czlowicka

utrata wolnosci oraz niezaleznosci w mysleniu czy w dzialaniu (Umpleby
S. A., Medvedeva T., 2000).

Organizacje pozarzadowe, oparte na dobrowolnym zrzeszaniu sie,

dzialajace obecnie w Rosji maja bardzo zroznicowany charakter, zalezny

od realizowanego celu. Jedne z nich niosa pomoc w zakresie

rnaterialnym - pomagaja najbardziej potrzebujacym, inne przyczyniaja

sie do rozwoju edukacji, kultury, i sportu, jeszcze inne tworza grupy

nacisku wystepujace w imieniu i interesie okreslonych srodowisk,

ZGMiOP
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akcji przeciwpowodziowej w Jakucji akcje pomocy poszkodowanym
moga bye rowniez uwiklane w konflikty na tle etnicznym i politycznym

(Eastern Europe, Russia and Central Asia, 2002).

Wiele decyzji pomocowych opiera sie na wypelnianiu zamierzonego
planu, niekiedy czysto teoretycznego, nie majacego nic wsp6lnego z

rzeczywistoscia, Arbitralnosc w udzielaniu wsparcia zwiazana jest z
istnieniem centralnego systemu podzialu srodkow finansowych. W
panstwach postsocjalistycznych predzej dokonuje sie decentralizacja
kompetencji administracyjnych i 0 wiele wolniej poszerzanie autonomii

finansowej spolecznosci lokalnych. T~ wlasciwosc mozna rowniez
odniesc do wielu miedzynarodowych organizacji pozarzadowych swiata
demokratycznego. Ponad miare zbiurokratyzowane, nie pozostawiaja

zainteresowanym mozliwosci samodzielnego decydowania 0

przeznaczeniu i sposobie wykorzystania przyznanych srodkow,
Nalezy watpic, czy dziki kapitalizm, powr6ciwszy do swiata

postkomunistycznego, szybko sie ucywilizuje. Jakucja moglaby sarna

wygospodarowac pieniadze na dzialania pomocowe a takze na

inwestycje poprawiajace warunki zycia ludzi. Lokalni potentaci
finansowi nie slyszeli 0 potrzebie lokowania srodkow w kapital
spoleczny. W Polsce daje sie zaobserwowac podobne zjawisko, jakim jest
brak wyobrazni klasy finansowej, iz przynajmniej w najwazniejszych
kwestiach utrzymywany solidaryzm spoleczny, opr6cz wielu innych
korzysci, prowadzi do pozytku gospodarczego.

Rozwijajaca sie korupcja i liczne malwersacje finansowe wyraznie

wplywaja na utrudnienia w przeprowadzeniu reform, kt6re moglyby
uzdrowic sytuacje na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie, i
rownoczesnie umozliwic pozyskiwanie srodkow organizacjom
pomocowym (Eastern Europe, Russia and Central Asia, 2002).

Mieszkancy Syberii podkreslaja swoja umiejetnosc radzenia sobie w

trudnych warunkach - kilkuosobowa grupa mezczyzn potrafi zaledwie w
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Dzialania pomocowe zar6wno ze strony rzadowej, jak i organizacji
pozarzadowych i spolecznych szczeg61nie potrzebne set ludnosci
mieszkajacej na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Ludzie
mieszkajacy na tym olbrzymim obszarze, zajmujacym powierzchnie
12 750 000 knr', potrzebuja pomocy w organizowaniu nowej
administracji ikierowaniu zasobami ludzkimi.

Wsrod wielu roznych niedogodnosci zycia na Syberii i rosyjskim
Dalekim Wschodzie (wysokich mroz6w, niekiedy przekraczajacych -

60°C, licznych szkodnik6w i insekt6w utrudniajacych zycie nie tylko

ludnosci, ale takze hodowanym przez nich zwierzetom) dose
powszechnym zjawiskiem sa coroczne wezbrania wody. Duze rzeki
syberyjskie, takie jak na przyklad Lena wiosna zazwyczaj wylewaja dwa
razy - w maju i w czerwcu. W 1998 oraz w 2000 roku bardzo duze
obszary zamieszkale znalazly sie pod woda, Ze wzgledu na ograniczone
mozliwosci finansowe, a takze brak koordynacji dzialan pomoc

przychodzi z op6znieniem i jest niewystarczajetca. Jak pokazal przyklad

Formy organizowania pomocy na Syberii i rosyjskim Dalekim
Wschodzie

informacje od pracujacych na obszarze Rosji organizacji pozarzadowych

i spolecznych. Ogloszona zostala swiatowa kampania na rzecz

przestrzegania praw czlowieka w Federacji Rosyjskiej. Wazne miejsce w

raporcie stanowi opis sytuacji w Czeczenii, gdzie naruszania praw

czlowieka dopuszczaja sie zar6wno sily rosyjskie, jak i bojownicy

czeczeriscy, Przedstawiono takze inne zagrozenia, Amnesty International

uwaza, ze w Rosji okolo 14 tysiecy kobiet rocznie jest ofiarami

przemocy domowej. Organizacja wskazuje rowniez na problem braku

organizacji pomocowych, kt6re zajmowalyby sie przestrzeganiem praw
tak licznych grup etnicznych na terenie Federacji Rosyjskiej
(http://www.amnesty.org/russia ).
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Istnienie sprawnych struktur pomocowych na pewno nie byloby w
stanie rozwiazac wszystkich problernow, z kt6rymi na co dzien borykaja

sie mieszkancy Federacji Rosyjskiej. Jednak ich efektywna praca

moglaby w duzym stopniu usprawnic i ulatwic zycie ludzi.

Najwiekszym utrudnieniem prowadzenia dzialan zaradczych jest jednak
prawdopodobnie brak wiary lokalnych spolecznosci w sens istnienia
organizacji pomocowych. Wynika to przede wszystkim z nawykow i

sposob6w myslenia wyniesionych z danych lat. Wolno powstaje
przekonanie 0 tym, ze w demokratycznym. spoleczenstwie

funkcjonowanie organizacji pozarzadowych jest waznym elementem
istnienia panstwa, Wsrod wielu przedstawicieli wladz w Rosji widoczna

jest tendencja do traktowania wspolpracy z organizacjami

pozarzadowymi jako utrudnienia w ich pracy, polegajacego na

ograniczeniu sprawnosci dzialania odpowiednich organ6w. Czesto
centralne wladze uwazaja wrecz istnienie organizacji pomocowych za

zagrozenie; struktury podwazajace ich zdolnosci rzadzenia na danym
terytoriurn. Wydaje sie, ze procesy transformacji ustrojowej, a
szczegolnie upodmiotowienie spolecznosci lokalnych, a takze
przynajrnniej w podstawowym zakresie uspolecznienie dzikiego

kapitalizrnu utworza grunt do rozwoju organizacji pozarzadowych.

Perspektywy dzialalnosci pomocowej w Rosji
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2 W czasi~ wystepujacych z coraz wieksza czestotliwoscia powodzi na Syberii i rosyjskim Dalekim
Wschodzie dochodzilo do sytuacji, gdy mozna bylo znalezc caly nienaruszony budynek, przeniesiony przez
wode na odleglosc nawet 400 kilometr6w.

ciagu tygodnia wybudowac dom rnieszkalny dla czteroosobowej rodziny.

Zagrody wykonywane sa ze szczegolna starannoscia i moga przetrwac

wiele zagrozerr' W ekstremalnie trudnych warunkach egzystencji ludzie

tworza formy scislej wspolpracy, wykazujac solidarnosc i chec opieki

nad bliskirni, lamiac zarazem wazne zasady chronienia szeroko pojetego

srodowiska wlasnego zycia. Jak zakwalifikowac pod wzgledem form

dzialan pomocowych zachowania osob, pragnacych uchronic sie od

zamarzniecia - w rniastach, gdzie nie dziala ogrzewanie centralne i brak
dostaw srodkow opalowych -, kt6re posuwaja sie do niszczenia i palenia
wlasnych mebli badz organizuja transporty drewna z odleglej tajgi. Mirno
docierajacych srodkow finansowych ze strony pojawiajacych sie w

ostatnich latach coraz czesciej organizacji pozarzadowych w Rosji oraz

innych instytucji prowadzacych dzialania pornocowe, nadal na obszarze

tym funkcjonuje odwieczne powiedzenie: "Na Syberii radz sobie sam".
Niesprzyjajacy rozwojowi dzialalnosci ludzkiej klimat oraz

poglebiajacy sie kryzys gospodarczy w Rosji, a takze brak sprawnie
dzialajacego sektora ochotniczego w zasadzie skazuja Syberie na
stopniowa zaglade. Pozostana tam tylko ci, ktorzy nie maja juz gdzie
wyjechac badz osoby, kt6rym nie zalezy z roznych wzgledow na zmianie
istniejacego stanu rzeczy. Trudno stwierdzic, jaki wplyw na pogarszanie

sie sytuacji gospodarczej na odleglych obszarach peryferyjnych rna
racjonalnosc wolnego rynku w skali globalnej. Moze ci, kt6rzy nie miel
szans na ucieczke do przodu, skazani sa na nieistnienie? Czym mialyby

sie wykazac miedzynarodowe organizacje pozarzadowe na Syberii -
spoleczna organizacja wyrebu lasow?
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Na poczatku lat dziewiecdziesiatych spoleczenstwa Europy
Wschodniej byly pelne wiary w nadej scie wielkiej przebudowy
gospodarezej oraz tego, ze wyzwolona sila spoleezna pozwoli uruchomic

rueh odnowy iniejatyw obywatelskich. .Trzeci sektor" mial te energie
ludzka odpowiednio zagospodarowac dla og61nego pozytku. Po okresie

ozywienia i nadziei przyszedl czas zwatpienia. W krajaeh postradzieckich
widac niewielkie zainteresowanie organizaejami pozarzadowyrni.

Na Ukrainie widoezny jest spadek zainteresowania tego rodzaju
inicjatywami, Badania opinii publieznej przeprowadzone w 1998 roku

ukazaly rozezarowanie przemianami dernokratyeznymi, rnirno usilnyeh

staran wielu miedzynarodowych program6w i organizaeji promujacych
zdrowe i zdolne do samodzielnego dzialania spoleczenstwo
obywatelskie.' Dlaezego wzory zaehodnie przyjmuja sie tam z wielkimi
oporami?

Pierwsze wyjasnienie jakie sie nasuwa to fakt, ze .madrabianie strat"
w stosunku do rozwinietego Zaehodu odbywa sie tu jednoczesnie na

wielu polaeh, powodujac liezne napiecia. Tworzenie nowego panstwa
wymaga polityki integraeji terytorialnej i etnieznej, budowy wydolnej
administraeji, usprawnienia sposob6w zarzadzania, a rownoczesnie

stworzenia mozliwosci zaspokajania potrzeb mieszkancow, przynajmniej
na poziomie podstawowym.

Integraeja spoleczno-narodowa, tworzenie plaszczyzny dla wsp61nej
tozsamosci, okazala sie celem najpilniejszym. W 1991 roku po raz

Trudne poczatki

Organizacje pozarzadowe na Ukrainie

Magdalena Sulek
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