systemy polityczne

Zbigniew Dorawa

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych

Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako
remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej
Słowa kluczowe: demokracja, deliberacja, partycypacja, społeczeństwo obywatelskie, sondaże deliberatywne

Wprowadzenie
Model demokracji przedstawicielskiej, z którym mamy obecnie do czynienia, stracił na
swojej pierwotnej wartości. W przestrzeni publicznej zachodzą niepokojące zjawiska,
takie jak między innymi umacnianie się indywidualizmu, zanik więzi wspólnotowych
i postaw obywatelskich, prowadzących do anonimowości życia społecznego, a także do
osłabienia roli państwa na rzecz podmiotów korporacyjnych i międzynarodowych1.
Dlatego trzeba przyjrzeć się innym formom demokracji, które tworzą modele gotowych
rozwiązań praktycznych mogących przyczynić się do poprawy jakości partycypacji obywateli w sferze publicznej. Na potrzeby tej analizy została wybrana koncepcja demokracji deliberatywnej.
Powstało na jej temat już sporo monografii naukowych. Można dostrzec duże zainteresowanie tą koncepcją zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych autorów2.
Trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, czy zagadnienia związane z tą koncepcją de1 Tekst artykułu powstał na podstawie podrozdziału pracy magisterskiej autora pt. „Demokracja deliberatywna na przykładzie wybranych polskich społeczności lokalnych — casus Miastka” (Gdańsk 2014)
napisanej pod kierunkiem prof. UG, dr. hab. Jakuba Potulskiego. A. Chodubski, Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych przemian cywilizacyjnych, [w:] Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej.
Aspekty globalne i europejskie, red. K. Głąbicka, M. Kubiak, Gdańsk 2013, s. 17−20.
2 Wśród polskich autorów należy wyróżnić takie publikacje, jak: J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2008, a także P. Juchacz, Demokracja. Deliberacja. Partycypacja,
Poznań 2006. Do najważniejszych dzieł na temat tego zagadnienia należą zaś: Deliberative Democracy, red.
J. Elster, Cambridge 1989, J. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Oxford 2000, a także: J. Fishkin,
Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform, New Heaven 1991.
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mokracji mogą się przyczynić do przezwyciężenia problemów obecnie funkcjonującej
demokracji przedstawicielskiej, która jest w uwikłana ciągle postępującą „cyfryzację”
społeczeństwa.
Autor dokona w tym celu analizy wybranych aspektów modelu demokracji deliberatywnej w kontekście tego, czy mogą się one przyczynić do większej partycypacji obywateli w życiu publicznym. Warto dodać, że opisywane w tej pracy zagadnienia związane
z demokracją deliberatywną będą przedstawiane w kontekście nowych i nie do końca
jeszcze wdrożonych narzędzi pobudzających świadomość społeczeństwa do działania
na rzecz wspólnoty lokalnej.
Zamiarem autora w tym artykule będzie deskryptywne przedstawienie postulatów
głoszonych w ramach tego rodzaju demokracji, w kontekście obecnej (typowo przedstawicielskiej) formy rządzenia. Ponadto, zostaną one poddane analizie porównawczej,
w myśl której opisywane aspekty demokracji deliberatywnej będą zestawiane z analizami różnych badaczy zajmujących się teorią szeroko pojętej demokracji.

Charakterystyka i istota demokracji deliberatywnej
Pojęcie demokracji deliberatywnej zostało wprowadzone do obiegu naukowego i społecznego przez J. Bessette’a3. Sama koncepcja tego systemu odnosi się do postulatu
podniesienia jakości demokracji poprzez ulepszanie form i charakteru, a także (choć
w mniejszym stopniu) rozbudowy i możliwości, dostępnego na szeroką skalę uczestnictwa politycznego obywateli danej wspólnoty4. Celem takiego modelu ustrojowego
będzie więc przełamanie impasu dotyczącego obecnego funkcjonowania instytucji
demokracji przedstawicielskiej, w której „narzuca się wybór między równością polityczną i stosunkowo niską kompetencją mas a nierównością polityczną i stosunkowo wysoką kompetencją elit”5. Innymi słowy, zwolennicy demokracji deliberatywnej
krytykują to, co przedstawiono na rycinie 1, dodając, że władza jest obecnie skupiona
w rękach wierchuszki partyjnej, która nie zwraca uwagi na otoczenie, dbając tylko
o swoje stanowiska i o powierzchowność prowadzonych debat, a także konsultacji ze
społeczeństwem.
Według krytyków w społeczeństwie zachodzi wyraźna alienacja wobec zachodzących procesów politycznych w państwie, niska frekwencja wyborcza oraz wyobcowanie i brak zaangażowania w sprawy publiczne6. Wpływ na to miało między innymi
rozszerzanie się praw wyborczych na coraz większe grupy społeczne, które nie interesują się polityką. Taki ogół niewykształconych i nieświadomych mas tworzy obecnie
sferę publiczną.
3 Zob. szerzej: J. Bessette, Deliberative democracy: the majoraty principle in republic angovenrnment, [w:]
How Democratic is the Costitution?, red. R.A. Goldwin, W.A. Schambra, Waszyngton 1980.
4 D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010, s. 300.
5 J. Fishkin, op. cit., s. 1.
6 D. Held, op. cit., s. 303–304.
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Rycina 1. Hierarchie i sieci
Źródło: C. Ansell, The networked polity: regional development in Western Europe, „Governance”
13, 2000, s. 307.

Teoria jej funkcjonowania opiera się na wartościach rozumu, argumentacji i bezstronności, a to w dobie uległości partii politycznych i elit wobec dowolnie manipulowanych sondaży wydaje się niemożliwe do zastosowania7. Sfera publiczna wykształca
opinię publiczną, która powinna też sprawować funkcję kontrolną wobec sprawujących
władzę, gdy tak naprawdę „kształtowane przez nich i przez mass media preferencje są
zazwyczaj po prostu zderzane z głosem opinii, za słabo poinformowanym i za mało
uważnym, by mógł pełnić funkcje istotnej kontroli ludu”8. Istotna wydaje się tutaj więc
edukacja obywateli od podstaw, a także prawdziwe i niemanipulowane przez media informacje. Konieczne jest to również po to, aby obywatele mogli świadomie uczestniczyć
w życiu politycznym, a tym samym w sprawowaniu władzy i podejmowaniu decyzji.
Błędem jest utożsamianie demokracji deliberatywnej z nowoczesną formą nieistniejącej faktycznie w praktyce politycznej demokracji bezpośredniej. Zwolennicy tej
pierwszej odnoszą się sceptycznie do idei bezpośredniego podejmowania decyzji przez
wszystkich obywateli z trzech głównych powodów, które zebrał D. Held9, charakteryzując ten typ ustroju:
1. Świadomość tego, że ideału demokracji bezpośredniej nie da się zrealizować we
współcześnie funkcjonujących społeczeństwach, które są bardzo zróżnicowane i wewnętrznie złożone. Na ten problem zwracali uwagę już J.S. Mill i M. Weber.
2. Błędna jest idealizacja bezpośredniego trybu podejmowania decyzji w małych społecznościach lokalnych, ponieważ przenosi ona wszystkie formy życia politycznego bezpośrednio do małych jednostek terytorialnych, w których trzeba się liczyć z nietoleran7
8
9

Ibidem, s. 304.
J. Fishkin, op. cit., s. 19.
D. Held, op. cit., s. 306.
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cją i personalizacją życia politycznego, a także z konformizmem. J. Fishkin reasumuje to
w następujący sposób, że ten typ demokracji jest bardziej podatny na tyranię, ponieważ
mniejszym grupom o wiele trudniej jest obronić się przed demagogią lokalnych watażków czy liderów politycznych10.
3. Wzrost możliwości i zakresu uczestnictwa nie rozwiązuje jej jakości, gdy owe rozstrzygnięcia nie powodują praktycznego wzmocnienia postulatu partycypacji obywateli.
Zwraca się uwagę na to, że jeśli obywatele nie są w stanie skorzystać z danych im narzędzi do decydowania o swoim losie, to cały zabieg rządzących decentralizacji swoich
uprawnień nie ma racji bytu w praktyce.
Wyżej wymienione problemy stanowią punkt wyjścia do analiz propagatorów demokracji deliberatywnej dotyczących stanu obecnego społeczeństwa. Zwracają oni uwagę
na efektowną i skuteczną edukację obywatelską polegającą na systematycznym informowaniu i przekazywaniu im wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytucji politycznych.
To dzięki niej możliwe są deliberacje obywateli z instytucją władzy publicznej na poziomie wysoce merytorycznym. Jej celem jest także poszerzenie przestrzeni do dialogu
społecznego, aby wszyscy obywatele, których dotyczy dana sprawa, mogli się swobodnie wypowiedzieć i wyrazić swoje zdanie. W ten sposób zostaną stworzone pewnego
rodzaju „społeczeństwa w miniaturze”, których konsekwencją będzie między innymi
stworzenie „przedstawicielstwa demograficznego”, czyli odpowiadającego strukturze
demograficznej danej wspólnoty w określonym czasie11. W obecnie funkcjonującej demokracji przedstawicielskiej w parlamentach krajowych czy też lokalnych zasiadają na
ogół przedstawiciele, którzy nie reprezentują całego spektrum społeczeństwa. Dlatego
w gruncie rzeczy przeżywa ona kryzys.
Wracając jednak do założeń demokracji deliberatywnej, można ją definiować jako:
„każdą z koncepcji, w których zakłada się, że namysł wolnych i równych obywateli
w sprawach publicznych stanowi rdzeń prawomocnego podejmowania decyzji politycznych oraz samorządności”12. Definicja ta stanowi ogólny zarys jej istoty, ale nie zagłębia
się w szczegóły. Dlatego koniecznie trzeba rozwinąć kwestie definicyjne, które są tutaj
punktem wyjścia do dalszych rozważań.
Demokracja deliberatywna jest więc według autora niniejszego artykułu tylko (albo
aż) formą uczestnictwa społeczeństwa w debacie publicznej, opartego na świadomych
jego przedsięwzięciach mających swoje źródła w deliberacji. W ten sposób poprawia się
i jakość, i częstotliwość partycypacji obywateli w życiu publicznym. Opisywana forma
demokracji nie musi być odbierana jako system instytucjonalny, ale jako pewna „praktyka” funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, dbającego o swoje lokalne ojczyzny.
Ma ona trzy główne podstawy determinujące jej funkcjonowanie.
Pierwszą jest konieczność funkcjonowania reprezentatywności, czyli włączenia
wszystkich zainteresowanych grup interesu w proces podejmowania decyzji.
10

J. Fishkin, op. cit., s. 50.
Carson: nie nazywajmy tego systemu demokracją, rozmowa M. Gerwina z L. Carson http://www.
krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20131115/carson-nie-nazywajmy-tego-systemu-demokracja (dostęp:
7.04.2014).
12 J. Bohman, The coming of age of deliberative democracy, „Journal of Political Philosophy” 6, 1998, s. 401.
11
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Drugą z nich jest, też już wspomniana, deliberacja poparta odpowiednią edukacją
obywatelską.
Trzecim i najważniejszym fundamentem tego rodzaju demokracji jest, aby ów dyskurs był powiązany z rzeczywistym, a nie tylko teoretycznym i pozornym podejmowaniem decyzji przez daną społeczność. Z tym ostatnim bywa różnie, co wykaże też treść
dalszych rozważań.
Chodzi więc o to, aby — jak wspomniano wyżej — rozszerzyć proces stanowienia
prawa w sposób horyzontalny, żeby wraz ze wzrostem ilościowym obywateli uczestniczących w procesie decyzyjnym, szła zmiana na polu przemyślanych transformacji
w stanowiska, które mogą być zdolne do konfrontacji z publiczną kontrolą13. Kluczowe
staje się tutaj przezwyciężenie ludzkich egoizmów po to, aby móc wypracować pewien
kompromis na bazie publicznych konsultacji i dyskusji nad danymi problemami. Według J. Elstera publiczny dyskurs obywateli skoncentrowany na bieżących problemach
może zastąpić partykularne interesy na rzecz rozumnych sposobów, które stanowiłyby
najbardziej praktyczne i skuteczne rozwiązanie danej kwestii14. Zwolennicy koncepcji
demokracji deliberatywnej postulują więc, aby podnieść rangę publicznych konsultacji
obywateli i instytucji demokratycznych w celu poprawy jakości ich funkcjonowania.

Konsultacje z ekspertami i sondaże deliberatywne
W tym celu teoretycy tej odmiany demokracji postulują publiczne spotkania ekspertów
z danych dziedzin, będących przedmiotem deliberacji z obywatelami, których dotyczy
dany problem, zagadnienie czy też inna ważna sprawa przez nich poruszana. Trzeba
jednak zaznaczyć, że odbywają się one w losowo wybranej, ale reprezentatywnej grupie
ludności. W zależności od konkretnego klimatu społecznego, może to rodzić zagrożenia
albo szanse, jeśli bowiem w danej społeczności nie istniały dotąd instytucje wyłaniane
losowo, jak na przykład w Australii, gdzie systematycznie tą drogą wybierani są ławnicy w procesach sądowych, a inne procedury losowań są nadzorowane przez tamtejsze
komisje wyborcze, to muszą się one odbywać regularnie, by zaufanie obywateli do nich
mogło się rozwinąć15. Abstrahując od tej ostatniej kwestii, którą oczywiście wypracowuje się latami, poprzez systematyczne, a co najważniejsze instytucjonalne rozwiązania zawarte w aktach prawnych i praktyce politycznej, należy dodać, że deliberatywne sondaże
opinii mają ujawnić, jak przebiega ewolucja w głoszonych poglądach obywateli przed
i po spotkaniach z ekspertami z omawianych dziedzin16.
Postuluje się więc, żeby tą wylosowaną grupę umieścić w jednym miejscu razem
z ekspertami, aby Ci ostatni referowali dany temat na podstawie faktów, także tych, których nie widać na pierwszy rzut oka. Ich celem jest nakreślenie problemu i zwrócenie
13
14
15
16

D. Held, op. cit., s. 307.
J. Elster, Deliberation and constitution making, [w:] Deliberative Democracy, s. 111.
Carson: nie nazywajmy....
J. Fishkin, op. cit., s. 81.
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uwagi na odmitologizowanie stereotypów i mitów panujących na dany temat, a także
na to, żeby wyperswadować obywatelom kłamstwa i „półprawdy mediów”, a także populistyczne mrzonki „serwowane” im przez polityków. J. Fishkin — autor koncepcji
sondażu deliberatywnego — zwraca uwagę, że jego celem jest również przezwyciężenie
„racjonalnej ignorancji” biernych obywateli, którzy świadomie nie uczestniczą w życiu
publicznym, argumentując, że ich pojedyncza opinia nie ma znaczenia dla ogólnego
rozrachunku i biegu wydarzeń politycznych, jego koncepcja powoduje zaś, że ważność
jednej opinii w gronie reprezentatywnej grupy ogromnie wzrasta17.
Istnieje jednak zagrożenie, że owi eksperci będący autorytetami z danych dziedzin
stanowiących przedmiot deliberacji, zdominują ją całkowicie i narzucą swoje zdanie
niezorientowanym w temacie obywatelom. Niebezpieczeństwo jest możliwe dlatego, że
ludzie mają głęboko zakorzeniony w podświadomości obowiązek całkowitego ulegania
autorytetom, który ma odzwierciedlenie w praktyce i badaniach psychologa R. Cialdiniego, a także innych18. Forma wywierania przez nich wpływu zawsze miała charakter
dominujący wobec jednostek, które czuły się „przygniecione” nadmiarem szczegółowych
informacji, dlatego między innymi tak łatwo ulegały autorytetom. W demokracji deliberatywnej rola ekspertów jest zupełnie inna. Owszem, swoją szeroką wiedzą mają wprowadzić w temat deliberujących obywateli i pokazać im różne punkty widzenia, a także
okoliczności i czynniki wpływające na przedmiot dyskusji. Idea, która ma odzwierciedlenie w praktyce, jest jednak taka, że debatujący zadają pytania ekspertom, a także nawiązują z nimi konwersacje mające za zadanie wymienianie poglądów obu stron procesu
deliberacji. Istnieje wobec tego mniejsze zagrożenie, że autorytety będą w bezkrytyczny
sposób deliberować z reprezentatywną grupą danej społeczności, a wręcz przeciwnie —
stwarza to szansę obopólnego rozwoju intelektualnego. Autorytety naukowe będą mogły
nauczyć się od obywateli praktycznego funkcjonowania omawianych problemów, eksperci poszerzą zaś wiedzę teoretyczno-faktograficzną o badanej grupie, która nie zawsze
zwraca na to uwagę. Są to zatem konsultacje, które rozwijają obie strony deliberacji.
Zwolennicy prowadzenia takiego dialogu z obywatelami widzą w nim dwie bardzo
ważne według nich idee, takie jak namysł i równość polityczna. Są one niejako połączeniem motywów występujących w klasycznej demokracji ateńskiej (otwarta i wiążąca debata, a także rotacja uczestników) z elementami występującymi w klasycznej demokracji
przedstawicielskiej, takimi jak: debata publiczna czy równość polityczna, które tworzą
nowy mechanizm instytucjonalny19. Jest to więc innowacyjne rozwiązanie, ale ma podłoże w już istniejących formach demokracji.
Deliberacja nie kończy się jednak na relacji obywatele–eksperci. Badacze zajmujący
się tego typu demokracją wyróżniają jeszcze wiele miejsc, instytucji i gremiów, w któ17

Wywiad z prof. Jamesem Fishkinem, http://wyborcza.pl/1,75478,7281051,Rozmowa_z_prof__
Jamesem_Fishkinem_socjologiem_z_Uniwersytetu.html?ssoSessionId=d702c47099111024ebb53d59cdbdc841b8fa491b0c82651a52e6fec7a7f6b962 (dostęp: 1.10. 2015).
18 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1996, s. 195. Posłuszeństwo
wobec autorytetów badał również S. Milgram, zob. szerzej idem, Obedience to Authority, New York 1976,
a także: P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Warszawa 2009.
19 D. Beetham, Democracy. A Beginner’s Guide, Oxford 2005, s. 137–140.
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rych dyskurs powinien zachodzić na szeroką skalę, aby system społeczny mógł trwać,
zachować homeostazę, a przede wszystkim, żeby dalej się rozwijał. M. Saward zebrał całą
literaturę przedmiotu na ten temat i wyróżnił takie możliwości:
— mikrofora, w których małe i reprezentatywne grupy respondentów debatują i czasami głosują nad omawianymi zagadnieniami (poruszony przypadek sondaży deliberatywnych);
— środowisko partii politycznych;
— parlamenty krajowe;
— komitety o charakterze ponadnarodowym, na przykład w strukturach Unii Europejskiej;
— stowarzyszenia prywatne i charytatywne;
— sądy;
— zróżnicowana sfera publiczna „enklaw chronionych” lub w „podporządkowanych
kontr-sferach publicznych”, czyli w grupach upośledzonych i dyskryminowanych20.
We wszystkich tych miejscach i grupach, deliberacje powinny następować według
schematu, który opisano wyżej. Im ich więcej, tym jakość demokracji ulega jawnemu
polepszeniu. Oczywiście, nie jest to jedyny warunek, bo tak jak już stwierdzono, deliberacja powinna przebiegać w sposób równy dla obu stron dyskursu. Każda z wymienionych tutaj instytucji posiada swoją specyfikę i dlatego trzeba wypracować dla nich
odpowiednie mechanizmy, które pozwolą na swobodną wymianę poglądów i opinii
na dany temat. Szczególnie trudno będzie wypracować je dla partii politycznych, które
charakteryzują się tym, że się permanentnie oligarchizują. W ten sposób trudno jest
o jakiekolwiek inne zdanie, od tego, które głosi wierchuszka partyjna. Szczególnie widać to w ugrupowaniach będących częścią skorumpowanych i autorytarnych systemów
politycznych. Potwierdzają to na przykład wyniki badań Ch. Tilly, w których wyraźnie
wskazywał na tendencję, że jeśli mamy do czynienia ze słabymi demokracjami o niskich
prawach politycznych, to trzeba zdać sobie sprawę, że wiążące konsultacje społeczne są
niemożliwe do uzyskania21.
Model demokracji deliberatywnej stoi w obliczu rozwiązania pewnych problemów
praktycznych, które jest konieczne dla jej sprawnego funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Sprawiają one wrażenie relatywnych i ciężko uchwytnych niuansów, które niosą
za sobą szerokie pole do ich interpretacji. J. Dryzak wyróżnił 3 takie dylematy:
1) zagadnienie inkluzji,
2) problem komunikacji,
3) problem konkluzywności22.
Pierwsze zagadnienie dotyczy inkluzji, czyli dylematu, kogo włączyć w proces deliberacji. Oprócz instytucji wymienionych wyżej przez M. Sawarda, należy dodać, że
mogą w nim uczestniczyć tylko takie organizacje, grupy czy środowiska, które nie stoją w opozycji do demokratycznych metod rozwiązywania sporów; innymi słowy, nie
20 M.

Saward, Demokracja, Warszawa 2008, s. 123–124.
zob. Ch. Tilly, Demokracja, Warszawa 2008.
J. Dryzak, op. cit., s. 5−12.

21 Szerzej
22
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mogą to być ruchy nastawione na ekstremizm lub też takie, których istnienie jest zakazane najwyższych aktach prawych państw demokratycznych. W tym dylemacie zwraca
się uwagę na to, czy owe środowiska powinny używać tylko racjonalnych argumentów
przy formułowaniu swoich racji i interesów, czy też w grę wchodzą inne, emocjonalne
formy komunikacji albo figury retoryczne, a ponadto czy powinno się uwzględniać
grupy, które nie potrafią artykułować swoich interesów23. Odpowiedź na to zagadnienie jest klarowna. Tylko grupy o jasno sprecyzowanych interesach mogą uczestniczyć
w procesie deliberacji. Luźne środowiska niemające określonych ścisłych postulatów,
są w tego typu demokracji grupami, których ta forma demokracji nie obejmuje. Konieczna jest więc jasna artykulacja swoich potrzeb i to, aby nie zapominać przy tym
o ich demokratycznej formule, bo grupy autorytarne, faszystowskie i inne, które narzucają w sposób bezrefleksyjny swoje poglądy, nie mają racji bytu w demokracji deliberatywnej.
Problem komunikacji dotyczy w gruncie rzeczy jej form, bo deliberacja, by była skuteczna, musi być prowadzona na odpowiednim poziomie i w warunkach, o których już
wspomniano. Dylematem jest jednak, za pomocą jakich środków komunikacyjnych powinna się odbywać24. Owszem, najważniejszą formą jest oczywiście komunikacja werbalna, polegająca na wzajemnej wymianie zdań, poglądów czy też argumentów. Powinna
ona jednak być powiązana z nowymi środkami masowego przekazu, które niewątpliwie
ułatwiają komunikację w obecnych czasach. W tym kontekście, w deliberacji powinny
być też poruszane wszystkie wątki omawianego problemu będącego jej przedmiotem.
Bez tego warunku rozmowy będą jałowe i nic nie wniosą do jego rozwiązania. W tego
typu komunikacji potrzebny jest dwustronny szacunek wobec głoszonych stanowisk
i poglądów.
Zagadnienie konkluzywności niesie za sobą dylemat, czy deliberacje mają prowadzić
do konsensusu, czy też mogą być tylko swego rodzaju sposobem na wypracowanie sensownych metod i opcji głosowania25. Wydaje się, że celem są obie przytoczone propozycje, ponieważ długie rozmowy z ekspertami mają doprowadzić do najlepszego rozwiązania, które będzie zadowalało możliwie jak najwięcej grup społecznych. Nie zmienia to
faktu, że wypracowanie odpowiedniego modelu podejmowania decyzji przez obywateli
też jest bardzo istotne, bo doprowadzi ono do wprowadzenia instytucjonalnych rozwiązań, które w przyszłości zaprocentują w formie jasno określonych reguł przy deliberacji.
Dzięki temu, może się ona przyczynić do lepszego, bardziej obiektywnego rozumienia
i interpretacji problemów społecznych. Konkluzja tychże deliberacji bezsprzecznie powinna być wcielona w życie, jako akt woli obywateli, którzy po przejściu odpowiednich
procedur mają pełną zdolność do stanowienia o swoim losie.

23 A. Peisert, Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?, http://kulturaliberalna.pl/2010/01/12/peisert-demokracja-deliberatywna-utopia-czy-ratunek-dla-demokratycznychwartosci/ (dostęp: 13.04.2014).
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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W kontekście problemów demokracji przedstawicielskiej warto zanalizować pojęcie imparcjalizmu. Jest ono postrzegane jako idea zdrowego rozumowania politycznego (sound
public reasoning), które opiera się w gruncie rzeczy na podejmowaniu decyzji publicznych
w sposób bezstronny, oparty uprzednio na obiektywnym namyśle grup je podejmujących.
„Decyzje polityczne można uznać za obiektywne, jeśli da się ich bronić wobec wszystkich
znacząco dotkniętych nimi grup i partii, jako równoprawnych uczestników debaty publicznej. Imparcjaliści nie oczekują, że debata publiczna nad pilnymi aktualnie sprawami
zawsze może być zdolna zgromadzić wszystkie grupy, których sprawy te dotyczą (jakkolwiek byłoby to zapewne pożądane), twierdzą natomiast, że zadowalający proces namysłu
musi badać stawiane tezy w kontekście wszelkich liczących się w danych sprawach poglądów i interesów, zapewniając w ten sposób potrzebną inkluzyjność i strzegąc się stronniczości”26. Chodzi więc o to, aby grupy włączone w proces deliberacji nie zakładały już
z góry określonego podejścia do sprawy, ale żeby były otwarte na inne punkty widzenia
osób, które nie zawsze w sposób zorganizowany wyrażają swoje opinie.
Kluczem do zrozumienia zasady bezstronności jest to, aby zorganizowane grupy interesu, mające swoje określone poglądy na tematy deliberacji, potrafiły wcielić się w punkty
widzenia oponenta, który ma odmienne zdanie od nich. W ten sposób można przezwyciężyć opisany wyżej egoizm jednostek społecznych, dający się zauważyć w dobie obecnych
przemian cywilizacyjnych i dojść do „sytuacji idealnej rozmowy”, którą propagował J. Habermas27. Wtedy tak naprawdę można w istocie zrozumieć poglądy drugiej strony sporu,
ale też — co ważniejsze — umieć argumentować swoje racje, na podstawie kontrargumentów uwzględniających zrozumienie drugiej strony.
Imparcjalizm stanowi merytoryczną odpowiedź na nieracjonalne i nieprzemyślane poglądy grup oraz środowisk, które egoistycznie patrzą na rzeczywistość społeczną,
a także nie potrafią poprzeć swoich racji obiektywnymi argumentami. Tworzy się w ten
sposób swego rodzaju merytokracja, w której nie ma miejsca na przypadek i nieporozumienia związane z tworzeniem prawa. Na podstawie niezbędnego namysłu nad tym,
skąd pewne stosunki instytucje społeczne czerpią legitymację i poparcie, można więc
przeprowadzać rozróżnienia pomiędzy uprawomocnieniem władzy, rozumianym jako
„zgoda” ogółu czy też „słuszność”28, związaną z jej prawnym umocowaniem. Innymi
słowy, za pomocą imparcjalizmu stosowanego w praktyce, można drogą analityczną odróżnić, w jaki sposób działa na obywateli szeroko pojęty system społeczny.
Oczywiście, taki tok rozumowania ma swoich krytyków, którzy zwracają uwagę na
to, że obywatele nie działają altruistycznie, a szczególnie w polityce, która jest bardzo
konfliktową sferą życia społecznego. Według nich życie polityczne przebiega wśród wartości, których za nic nie da się pogodzić, a ponadto zwracają uwagę na to, że przebieD. Held, op. cit., s. 310.
Zob. J. Habermas, Warheitstheorien, [w:] Wirklichkeit und Reflexion, red. H. Fahrenbach, Pfillingen
D. Held, op. cit., s. 312.
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ga ono w warunkach ich niepełnego rozumienia29. Relatywna też jest sfera moralności,
a więc trudno wypracować jakieś obiektywne rozwiązania, jeśli chodzi o problemy, które
mają „zabarwienie” moralne. Z tego wynika też, że racjonalne rozumowanie polityczne
nie musi mieć jednoznacznej postaci opartej na szablonowych i prostych rozwiązaniach.
Zwolennicy demokracji deliberatywnej odpowiadają jednak na ten zarzut następująco
— w tego typu relacjach społecznych należy się skupić na tym, co łączy, a nie na tym, co
dzieli społeczeństwo, czyli na ideach, pomysłach i programach dalekowzrocznych, które
są użyteczne dla większych zbiorowości. Imparcjalizm jest więc bardzo przydatnym sposobem na dotarcie do sedna problemu będącego przedmiotem deliberacji.

Model demokracji deliberatywnej jako remedium
na słabości koniunkturalne przedstawicielskiej formy rządów? Wnioski końcowe
Opisane wyżej zagadnienia, gdy patrzy się z perspektywy teoretycznej, mogą się przyczynić do poprawy jakości zachodzących procesów decyzyjnych, ale może do tego dojść
tylko w momencie zmiany mentalności i postępowania współczesnej jednostki. Specjalnie użyto tutaj takiego sformułowania, ponieważ w dobie postępującej indywidualizacji życia społecznego, to „jednostka”, a także jej partykularne potrzeby i oczekiwania są
ważniejsze od udziału w procedurach demokratycznych.
Założenia demokracji deliberatywnej mają na celu uświadomienie im, że partycypacja obywateli w procesie stanowienia prawa może się przyczynić również do tego, że
ich interesy będą respektowane. Mogą w tym pomóc na pewno sondaże deliberatywne
i konsultacje z ekspertami. To dzięki nim małe społeczności lokalne, a w tym i jednostki,
które do nich należą, mogą rozwiązywać swoje problemy i w końcu je wyeksponować.
Chodzi tutaj o sprawy bezpośrednio dotyczące danej ulicy, osiedla czy dzielnicy. Dzięki
temu, że ich mieszkańcy mogą partycypować w owych sondażach czy konsultacjach,
mają oni możliwości zgłaszania swoich rozwiązań tych kwestii, które według nich utrudniają codzienne funkcjonowanie danej społeczności lokalnej. Ponadto, jeśli takie osoby
kierują się imparcjalizmem przy podejmowaniu dyskusji na te tematy, to mamy gotową
receptę na to, żeby procesy demokratyczne stały się dynamiczne, a przede wszystkim,
żeby były one bardziej inkluzyjne. W ten sposób uzyskuje się efekt, który jest pierwotnym zamierzeniem demokracji, aby to społeczeństwo było podmiotem sprawującym
władzę.
Mimo to nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy deliberacja może
być obecnie swoistym remedium na problemy aktualnie funkcjonującej demokracji
przedstawicielskiej, którymi są między innymi kryzys legitymizacji władzy, spadek frekwencji wyborczych, wzrost znaczenia różnego rodzaju manipulacji społeczeństwem
w formie socjotechnik wyborczych, a także spadek aktywności politycznej obywateli,
o której była już mowa. Dzieje się tak, ponieważ rządzący nie dostrzegają zachodzących
29 A.

Gutmann, D. Thompson, Democracy and Disagreement, Cambridge 1996, s. 25–26.
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zmian, a w tym roli Internetu, który może spełniać rolę katalizatora w procesie deliberacji, a widać to na przykładzie polskich polityków30.
Co do jednego nie ma jednak wątpliwości — pojmowanie deliberacji, jako możliwość
konfrontowania opinii przez wszystkie zainteresowane strony, powoduje, że może ona
stać się kluczowym „bezpiecznikiem”, który chroni przed obniżaniem jakości stanowionego prawa w demokratycznych społecznościach31.
Trzeba więc szukać nowych rozwiązań dla ciągle ewoluujących i skomplikowanych
relacji społecznych. Wytyczne modelu demokracji deliberatywnej wydają się odpowiednie, aby za nimi nadążyć.
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Deliberative democracy as a remedy for low political activity of the
young generation
Keywords: democracy, deliberation, participation, civil society, deliberative polls
Summary
Deliberative democracy, described in the article, enables the citizens to have a direct and productive impact
on the decisions of the public authorities. The consequence is that in this way it is possible to overcome the
weaknesses of representative democracy. The author postulates in the article that the first form of governance might be a solution to the problems of the second one.
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