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Europejski Zielony Ład wesprze badania, innowacje i działania
administracji publicznej na rzecz neutralnej klimatycznie przyszłości
Europy. Jednocześnie bez odpowiedniego uwzględnienia humanistyki i
nauk społecznych (HS) strategia będzie mniej skuteczna, a rezultaty
osiągane wolniej i w sposób mniej sprawiedliwy.
Doﬁnansowany z programu Horyzont 2020 projekt Energy-SHIFTS
(Energy Social sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the
SET-Plan) wspierał w latach 2019 – 2021 współpracę przedstawicieli
nauk społecznych i humanistycznych oraz interesariuszy polityki
energetycznej na rzecz dotrzymania unijnych zobowiązań odnośnie
energii i klimatu.
Przedstawione poniżej 10 rekomendacji opiera się na wnioskach z
badań nad zagadnieniami energetycznymi. Mają one jednak
zastosowanie do Zielonego Ładu także w zakresie zaangażowania HS w
formułowanie i wdrażanie polityki i strategii dla zrównoważonej
przyszłości.
Rekomendacje zostały przekazane Dyrekcji Generalnej ds. Badań
Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w marcu 2021 roku, są
jednak adresowane także do wszystkich osób zaangażowanych w
zagadnienia klimatu i energii na poziomie polityk publicznych różnego
szczebla, ﬁnansowania i badań (zarówno w ramach HS jak i innych
dyscyplin naukowych).
Niniejszy dokument jest celowo krótki i jest dostępny w następujących
językach: angielski, baskijski, ﬁński, hiszpański, kataloński, ﬁński,
niderlandzki, niemiecki, norweski, rosyjski, serbski, ukraiński i włoski.
Dalsze informacje, w tym ponad 25 publikacji w otwartym dostępie, na
których opierają się niniejsze rekomendacje, są dostępne na stronie
projektu: energy-shifts.eu.

Sugerowanie cytowanie:
Robison, R. and Foulds, C., 2021. Social Sciences and Humanities for the European
Green Deal. 10 recommendations from the EU Energy SSH Innovation Forum
[Humanistyka i nauki społeczne dla Europejskiego Zielonego Ładu. 10 rekomendacji
wynikających z Europejskiego Forum Innowacji Humanistyki i Nauk Społecznych w
obszarze energii] . Cambridge: Energy-SHIFTS.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji
„Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 826025.

Rekomendacji wynikających z projektu
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Włączenie HS w Europejski Zielony Ład powinno pilnie zostać uznane
za priorytet. Wyniki badań z obszaru HS wskazują, że osiągnięcie neutralności

klimatycznej nie jest łatwe i może być niemożliwe w krótkiej perspektywie. Dlatego należy
niezwłocznie, w większym niż dotychczas stopniu, włączyć HS w kluczowe działania. Cele
klimatyczne wymykają się i zasadnicza rola HS nigdy nie była tak oczywista jak obecnie.
Jednocześnie wciąż najważniejsze tematy HS nie są uwzględnione w wystarczającym
stopniu. Istotne włączenie potencjału HS jest niezbędne dla dotrzymania wyrażonego w
Europejskim Zielonym Ładzie zobowiązania postawienia „ludzi na pierwszym miejscu”1.

Programy finansujące badania w obszarze energii i klimatu (np.
Horyzont Europa, ale także programy krajowe) powinny umożliwić
uwzględnienie tematów HS jako istotnych w przynajmniej 50%
projektów. Te tematy to m.in. a) partycypacja, demokracja deliberatywna i

zaangażowanie obywateli; b) zarządzanie (governance), polityki i instytucje; c) równość,
sprawiedliwość i inkluzywność d) relacje władzy i konflikty; e) kultury, narracje i wyobrażenia
f) ryzyka, efekty odbicia i inne niezamierzone skutki. Proces przyznawania finansowania
powinien zapewniać odpowiednią reprezentację osób posiadających wiedzę ekspercką w
obszarze HS w zespole badawczym (w tym w kierownictwie projektu) w każdym projekcie
ukierunkowanym na wspieranie polityk odnoszących się do kwestii społecznych. Ponadto
warto zadbać o zróżnicowanie dyscyplin z obszaru HS. Zobowiązanie do uznania włączenia
HS jako przekrojowego priorytetu (tzn. wymogu by wszystkie projekty uwzględniały tematy
społeczne) wymaga aktywnego monitorowania w celu zapewnienia osiągniecia celów.
Obecność ekspertów w obszarze HS wśród osób oceniających wnioski ma kluczowe
znaczenie w tym zakresie.
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Wszystkie przeglądy planów implementacji europejskiego
strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych
(SET-Plan) powinny zawierać sekcje dedykowane HS, w tym konkretne
rekomendacje. Grupa Sterująca europejskim strategicznym planem w dziedzinie

technologii energetycznych powinna zobowiązać się do realizacji tej rekomendacji i
monitorować jej wdrożenie w ramach planów implementacji grup roboczych. Nowy plan
implementacji morskiej energii wiatrowej, który jako pierwszy ma dwustronicową sekcję
poświęconą HS powinien być traktowany jako dobra praktyka w tym zakresie. Większość
planów implementacji podlega obecnie przeglądom w celu zapewnienia zgodności z
Europejskim Zielonym Ładem. Jest to okazja, która powinna zostać wykorzystana w 2021 roku.

Chcąc zaangażować obywateli należy pamiętać o czasie, wpływie i
inkluzywności. Czas znacza tu potrzebę angażowania obywateli odpowiednio wcześnie by

zidentyfikować ich potrzeby i preferencje. Wpływ oznacza zapewnienie, że opinie obywateli
będą realnie uwzględnione (samo słuchanie nie wystarczy); a inkluzywność oznacza wzięcie
pod uwagę zróżnicowania obywateli i faktu, że niektórzy z nich są w trudniejszej sytuacji i mniej
dostępni. Inkluzywne angażowanie uwzględnia, ale nie ogranicza się do kwestii płci. Wymaga
ono planowania i zapewnienia odpowiedniej ilości czasu. Kryterium to powinno być brane pod
uwagę w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach działań koordynujących i wspierających
(Coordination and Support Actions) programu Horyzont Europa.

Agenda HS w zakresie innowacji społecznych powinna wykroczyć
poza pojęcie “wspólnot energetycznych” i uwzględniać takie kwestie jak:

zarządzanie wielopoziomowe, innowacje demokratyczne, wymyślanie miast na nowo
(reinventing municipalities), eksplorowanie roli tradycyjnych dostawców energii oraz wpływ
technologii i infrastruktury na zaangażowanie obywateli. Działając w tym kierunku
przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych winni współpracować z decydentami
na rzecz wypracowywania praktycznych narzędzi i zasobów jasno demonstrujących to, jak
innowacje społeczne mogą być wdrażane.
1

European Commission, 2019. European Green Deal. p.2.
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Polityki Zielonego Ładu powinny zrezygnować z ujmowania akceptacji
społecznej jako kluczowego terminu. To pojęcie jest problematyczne ponieważ
zakłada, że właściwe decyzje zostały już podjęte i zasadniczo są przedstawiane do
zaakceptowania. Konsekwencją są konsultacje społeczne, które nie budują realnego
zaangażowania. Aby to zmienić, rekomendujemy: odpowiednio wczesne angażowanie
interesariuszy w istotny sposób (rekomendacja 4); uczenie się z inicjatyw oddolnych
(rekomendacja 5); oraz projektowanie polityk uwzględniające znaczenie profesjonalistów w
systemach energetycznych (nie tylko „użytkowników końcowych”).

Rezultaty związane ze sprawiedliwością społeczną powinny być mocniej
osadzone w celach polityk Zielonego Ładu. Aby to osiągnąć warto wykorzystać

dorobek badań z zakresu HS, który pokazuje jak sprawiedliwość powinna być uwzględniona od
momentu pierwszych decyzji poprzez cały okres trwania projektu. W szczególności, dorobek HS
powinien zostać pilnie wykorzystany w Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji i innych
instrumentach. Szczegółowe tematy, które wymagają uwagi to jednostki i grupy odznaczające się
wzorami większej konsumpcji, zróżnicowanie regionalne (Europa Środkowa i Wschodnia a Europa
Zachodnia) i płeć.

Skuteczna współpraca pomiędzy badaczami a decydentami publicznymi
wymaga odpowiednio finansowanej facylitacji. Facylitatorzy są potrzebni by

wspierać: budowanie zaufania, lepsze zrozumienie wyzwań, przed którymi stoją decydenci oraz
zarządzanie relacjami władzy i oczekiwaniami. Wartością tej współpracy dla decydentów jest
często raczej poznawanie nowych możliwych podejść do zagadnienia i budowanie potencjału
potrzebnego do krytycznego spojrzenia na nie, niż uzyskanie gotowych rozwiązań adekwatnych
do ich kontekstu. Realna współpraca oznacza angażowanie od pierwszych etapów badania i
budowanie długotrwałych relacji, w których obie strony mogą uczyć się od siebie i krytycznie
wymieniać opinie. Ze strony badaczy z obszaru HS jest duże zainteresowanie takimi inicjatywami.

Organizacje zajmujące się politykami publicznymi powinny uznać
interakcje z ekspertami z obszaru HS za priorytetowe. Istnieje znaczące

zapotrzebowanie na taką współpracę ze strony personelu pracującego na pierwszej linii, który jest
świadom związanych z takimi interakcjami korzyści. Należą do nich m in.: lepsze rozumienie i
komunikacja z interesariuszami; wykorzystanie podejść HS do poprawy metodologii i procesów;
głębsze zrozumienie kwestii sprawiedliwości w ich pracy oraz przyczynianie się do systemowej i
długotrwałej zmiany. Rezultaty te nie zostaną jednak osiągnięte bez odpowiedniego
zaangażowania czasowego i finansowego odpowiednich instytucji. Efektywna komunikacja
pomiędzy organizacjami mającymi wpływ na tworzenie i wdrażanie polityk publicznych a
badaczami pracującymi w świecie akademickim oraz poza nim, pozwoli lepiej rozpoznawać realne
problemy i definiować związane z nimi wyzwania. Wzmocni to pozycje owych organizacji w
przewodzeniu zmianom i kreowaniu lepszego zrozumienia polityk publicznych.

Metody HS są potrzebne dla poprawy sposobów pomiaru. Procedury
zapewniające odpowiedzialność i monitoring powinny brać pod uwagę jakość, a nie tylko liczby i
zakres. Oznacza to potrzebę wyjścia poza działania czysto symboliczne w takich obszarach jak
włączenie HS, płeć czy angażowanie obywateli. Program Horyzont Europa powinien być
refleksyjny i umożliwić wyciagnięcie wniosków dla przyszłych programów ramowych. To oznacza
także wyciąganie wniosków z porażek. W tych obszarach metody HS są kluczowe.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji
„Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 826025.

Działania w
projekcie
(do 31 Marca 2021)

Monitorowanie horyzontu
4 grupy robocze poświęcone zagadnieniom odnawialnych źródeł energii,
inteligentnej konsumpcji, efektywności energetycznej oraz transportu i
mobilności| pogłębione obrady 130+ badaczy HS | każda z grup
zidentyﬁkowała 100 priorytetowych pytań badawczych dla HS |
reprezentowanie 50+ poddyscyplin HS| reprezentowanie 30+
narodowości| 1350 pytań zaproponowanych na wstępie przez ~ 400
badaczy HS

Program współpracy decydentów publicznych z
badaczami (Policy Fellowships)
19 współpracujących zespołów | współpraca 21 decydentów z 86
badaczami z obszaru HS | reprezentowanych 21 krajów członkowskich UE
lub stowarzyszonych z H2020 | 100+ spotkań online i warsztatów

Przeszukiwalna baza online

258 decydentów publicznych & organizacji deklarujących gotowość do
zaangażowania się w tematy HS | w tym, 238 zainteresowanych energią
odnawialną (bez paliw transportowych), 177 inteligentną konsumpcją, 207
efektywnością energetyczną, 109 transportem, 67 wychwytywaniem i
składowaniem dwutlenku węgla i 44 energią nuklearną
|reprezentowanych 30 krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z
H2020

Zaangażowanie w unijne polityki publiczne
Projekt wspierał włączenie HS w unijne polityki publiczne | 2 prezentacje
dla Grup Sterujących strategicznego planu w dziedzinie technologii
energetycznych (SET-Plan) krajów członkowskich UE | asystowanie w
przeglądzie planu implementacji strategicznego planu w dziedzinie
technologii energetycznych (SET-Plan) dla morskiej energii wiatrowej |
obecność na konferencjach EU w 2018 i 2019 roku poświęconych
strategicznemu planowi w dziedzinie technologii energetycznych
(SET-Plan),w tym sesja HS na wydarzeniu European Energy Research
Alliance (EERA) w 2019 roku | warsztat poświęcony zagadnieniom energii
i HS współorganizowany z DG ENER i DG RTD | współpraca z 13
Europejskimi Platformami Technologii i Innowacji (ETIPs) i forami
sektorowymi

Różnorodne źródła danych
Metody HS wykorzystane w celu transparentnego zbadania priorytetów
HS w obszarze energii i doświadczeń projektowych | 65 wywiadów (42
jako element grup roboczych, 13 z ETIPs, 10 na potrzeby ewaluacji) |
notatki badawcze członków komitetów sterujących grupami roboczymi
oraz facylitatorów współpracy decydentów publicznych z badaczami |397
odpowiedzi w sondażu w ramach monitorowania horyzontup | 97
odpowiedzi w kwestionariuszu ewaluacyjnym programu współpracy
decydentów publicznych z badaczami

Podziękowania
Serdeczne podziękowania niech przyjmą Ganna Gladkykh (EERA,
Belgia), Johanna Lehne (E3G, Belgia) i Tessa de Geus (DRIFT,
Holandia) za przegląd tych rekomendacji, cały zespół
Energy-SHIFTS za pracę, na której oparte są niniejsze
rekomendacje oraz dr Seweryn Krupnik i prof. Aleksandra
Wagner (UJ, Polska) za przetłumaczenie niniejszego dokumentu.
Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i
innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 826025.

Wydarzenia angażujące różnorodnych
interesariuszy
liczne interaktywne wydarzenia dotyczące angażujących tematów HS z
uczestnikami z sektorów badań, konsultingu, polityk publicznych,
przemysłu i mediów | 4 warsztaty ukierunkowane na doprecyzowanie
zakresu analizy | 4 kursy online (masterclasses) opisujące
wykorzystanie potencjału HS | 8 spotkania grup roboczych | 5
warsztatów w ramach programu współpracy decydentów
publicznych z badaczami | 2 warsztaty dla badaczy na
początkowych etapach kariery | 1 międzynarodowa konferencja
online z ponad 350 uczestnikami

Angażująca komunikacja

aktywne media społecznościowe i kanały online | 28
raportów w otwartym dostępie | ~60 tys. osób śledzących
debaty obywatelskie | 92 ﬁlmów projektowych | +430 tys.
wrażeń w mediach społecznościowych | +2 tys. osób
śledzących w mediach społecznościowych | 500+
subskrybentów | ~74 tys. wizyt na stronie

Inkluzywnie zaprojektowane
działania
program dedykowany 17 badaczom na
początkowych etapach kariery | płeć
i etap kariery uwzględnione w
pracach grup roboczych i
programu współpracy
decydentów publicznych z
badaczami

