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JAK KAŻDY NOWY SPÓR POLITYCZNY, SPÓR POMIĘDZY GLOBALIZMEM A LOKALIZMEM JEST NIEZWYKLE GWAŁTOWNY

Współcześnie linie podziału 
przebiegają gdzie indziej: pań-
stwowa lokalność spiera się 
z globalizmem, kulturowe za-
korzenienie z kosmopolity-
zmem. Faktyczny konflikt dzie-
li dziś więc lokalistów 
i globalistów, a nie prawicow-
ców i lewicowców. 

Nowy podział polega 
w największym skrócie 
na tym, że postulaty solidar-
ności społecznej - które były 
dawniej charakterystyczne dla 
lewicy - i prawicowe postula-
ty zachowania tożsamości na-
rodowej, kulturowej i religij-
nej zlewają się w jeden obóz 
lokalistyczny.  Przeciw niemu 
staje zaś obóz globalistyczny, 
którego oferta składa się z po-

łączenia dawnych lewicowych 
postulatów emancypacji oby-
czajowej i dawnych prawico-
wych postulatów pełnej wol-
ności gospodarczej. 

Sprzeciw wobec rosnącej 
globalizacji rozumianej jako 
swobodny światowy przepływ 
ludzi, dóbr i kapitału oraz tran-
sferu kompetencji do ciał po-
nadnarodowych nie jest aż tak 
nowy, jak mogłoby się wyda-

wać. Świat bowiem już raz był 
całkiem silnie zglobalizowany, 
co przerwały dwie wojny świa-
towe. Jest niemałe prawdopo-
dobieństwo, że obecny system 
wpadnie w kryzys podobny 
do serii tych z okresu 1900-1939, 
pytanie raczej brzmi : kiedy?   

Dziś widać, że zarówno 
w polityce globalnej, jak i w po-
lityce wewnętrznej poszczegól-
nych krajów coraz więcej jest 
napięć mogących konsensuso-
wi na osi kapitał - praca oraz 
tradycja - wolność zagrozić. 
Obrońcy starej globalistycznej 
polityki wszystkie próby mają-
ce na celu realne zmniejszenie 
nierówności społecznych trak-
tują jako wstęp do władzy dyk-
tatorskiej czy autorytarnej. 
W dyskursie politycznym per-
spektywa coraz bardziej przy-
biera formę „wszystko albo 
nic”. Nieograniczony wolny ry-
nek, wzrost nierówności i zmu-
szanie ludzi ze skrajnie różnych 
kultur do dzielenia tej samej 
przestrzeni oraz przenoszenie 
miejsc pracy bez względu 
na koszty społeczne, ale 
przy zachowaniu mechani-
zmów demokracji. Albo też 

państwowy protekcjonizm i za-
chowanie miejsc pracy oraz po-
czucia tożsamości narodowej, 
ale przy państwowym zamor-
dyzmie i kryzysach uchodź-
czych na granicach.  

Wyborcy zaczynają doko-
nywać wyborów w oparciu 
o taką alternatywę. Jak każdy 
nowy, młody spór polityczny, 
spór pomiędzy globalizmem 
a lokalizmem jest niezwykle 
gwałtowny. Może być niszczą-
cy dla ładu politycznego i go-
spodarczego. Obronną ręką 
z tego okresu wrzenia wyjdą te 
społeczności lokalne i kraje, 
które będą umiały znajdować 
polityczne kompromisy 
i w oparciu o nie budować go-
spodarczą stabilizację. 

Natomiast co do szczebla 
międzynarodowego, zaznaczyć 
należy, że po mniejszych lub 
większych perturbacjach cze-
kają nas narodziny kolejnego 
globalnego ładu, opartego o no-
wy model polityczny. W ładzie 
tym bez wątpienia ważną rolę 
będą też odgrywać niektóre 
kraje z grupy BRICS-ów, a za-
grażająca Polsce geopolitycznie 
Rosja jest jednym z nich. Nowy 

światowy ład może być więc 
dla nas bardzo niebezpieczny.  

Musimy być i solidarni, 
i pragmatyczni. Solidarnością 
należy się wykazać przede 
wszystkim w polityce wew-
nętrznej, aby nasze państwo 
odzyskało większą sterowność 
w obliczu pojawiających się 
wyzwań. W polityce zagranicz-
nej trzeba zachować elastycz-
ność i dostosować się do dyna-
micznej sytuacji międzynaro-
dowej, zarówno w UE, jak i po-
za nią. Usztywniajmy sojusze 
tylko w absolutnej ostatecznoś-

ci, a porozumienie budujmy za-
równo z USA, jak i z Chinami. 
W Europie współpracować 
trzeba zaś z Niemcami, ale rów-
nocześnie równoważyć ich 
wpływy koalicją krajów śred-
nich i małych. Dokładnego bie-
gu zdarzeń nie da się przy tym 
przewidzieć, bo żyjemy, 
(nie)stety, w bardzo ciekawych 
czasach.a¹ 
TEKST ZAPOWIADA WYSTĄ-
PIENIE AUTORA NA X POMOR-
SKIM KONGRESIE OBYWATEL-
SKIM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  
8 KWIETNIA BR. W GDAŃSKU.
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Dziś pochodzący jeszcze 
z okresu rewolucji francuskiej 
podział na lewicę i prawicę  
nie opisuje już adekwatnie  
rzeczywistości.

A  Zapraszamy do udziału w jubile-
uszowym  X Pomorskim Kongresie 
Obywatelskim, który odbędzie się 
8 kwietnia (sobota) w gmachu 
głównym Politechniki Gdańskiej. 
Początek o godz. 11.  
Będziemy dyskutować o tym, do-
kąd zmierza współczesny świat 
w sensie gospodarczym, kulturo-
wym, technologicznym oraz poli-
tycznym i jaka powinna być nasza 
dojrzała polska i pomorska odpo-

wiedź na te wyzwania. Wstęp 
wolny.  
Rejestracja i program 
na kongresobywatelski.pl 
i fb.com/kongresobywatelski.

X Pomorski Kongres Obywatelski
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