«Демократія 4.0»:
Процедури участі громадян — практичний приклад з
Німеччини
Д-р Бірґіта Бем

У Німеччині громадяни беруть участь у політичнoму житті в передбачені законодавством способи — вибори, місцеві ініціативи й референдуми, але їм доступні
також способи дорадчої (рекомендаційної) участі, не врегульовані чинним законодавством. Існує багато різновидів процедур дорадчої участі, яка вможливлює
отримання інформації, обговорення та внесення рекомендацій. При цьому
участь здійснюється в рамках концепції «Демократія 4.0» із застосуванням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. У статті розглядається дорадча участь на практичному прикладі проекту «Штуттґарт 21».

Під залученням громадян до політичного життя розуміється «активна участь громадян у спільних (політичних) справах» і «процесах формування політичної волі, зокрема виборах і референдумах» (1). У парламентській демократії, якою є Федеративна Республіка Німеччина, участь
може здійснюватися на основі парламентської, прямої демократичної й дорадчої процедур
(слайд 1). Громадяни не зобов’язані брати участь у політичному житті.
Парламентська процедура — це вибори. Пряма демократична процедура дає громадянам
змогу ініціювати референдуми з конкретних питань незалежно від виборів. Обидві процедури
врегульовані в чинному законодавстві; політики й адміністративні органі зобов’язані виконувати
виявлену в такий спосіб волю громадян. Крім цього, існують інші законодавчі норми щодо участі
громадян. Наприклад, том VIII Соціального кодексу ФРН передбачає залучення громадян згідно
із Законом про допомогу дітям і молоді (2), а Будівельний кодекс вимагає завчасного залучення
громадськості до планування (3). Проте в законах часто бракує докладного опису процедури
участі.
Дорадча процедура передбачає участь з метою консультування й не врегульована законодавством. Тому її називають також неформальною участю. Політики й адміністративні органи не
зобов’язані виконувати рекомендації громадян, внесені в такий спосіб. Участь або вплив за цією
процедурою здійснюються на різних рівнях, від отримання інформації й консультування до співпраці (тобто спільного прийняття рішень) (слайд 2).
У Німеччині використовується багато методів дорадчої участі, наприклад:
-

круглий стіл,
збори громадян,
діалог із громадянами,
виставка для громадян,
опитування громадян,
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-

«відкритий простір» (open space),
«міжнародна кав’ярня» (world café),
практикум з підготовки до майбутнього.

Основні елементи цих методів — отримання інформації, обговорення та внесення рекомендацій. Запрошуються зачеплені сторони, представники громади або певних груп заінтересованих
осіб. Якщо застосовується метод планувальних осередків / громадської експертизи, береться до
уваги думка випадкової вибірки населення (слайд 3). Назви методів не охороняються законом,
більшість із них не стандартизовано. Розмаїття методів уможливлює адаптацію конкретного
проекту, що передбачає участь громадян, до особливостей, цільових груп і ресурсів. Існує ціла
низка публікацій і платформ, які описують різні методи участі та наводять практичні приклади.
Прикладами можуть бути «компас участі» Фонду Бертельсманна (4) або «дороговказ для громадянського суспільства» фонду «Співпраця» (5). Методи можна вибирати залежно від цілей
(слайд 4), але також за іншими критеріями, такими як інклюзія, підвищення компетентності або
прозорість.
Коли Федеральний уряд, уряд землі, муніципалітет, міністерство або інша установа планує почати процедуру дорадчої участі громадян, зазвичай проводиться тендер серед незалежних організацій. Необхідна вимога до цих організацій — наявність необхідної кваліфікації та досвіду.
Спеціальна сертифікація не потрібна. Очікується, що залучення громадян буде організовано за
прозорими стандартами якості (6), які, зокрема, передбачають:
-

прозорість цілей і простору для прийняття рішень учасниками процесу;
зрозуміле інформування та рівні можливості комунікації;
відповідність методів цільовій групі;
надання достатніх ресурсів для участі громадян;
документування та своєчасне втілення результатів.

В ідеалі в Німеччині має виникнути структура залучення громадян, у якій участь не лише в політичному, але також у соціально-побутовому громадському житті стане для громадян чимось самоочевидним.

«Демократія 4.0»
Сьогодні участь громадян здійснюється в два способи: аналоговий (офлайновий, за межами Інтернету) або цифровий (онлайновий, в Інтернеті). За допомогою програм на смартфонах можлива й мобільна участь. Аналогічно концепції «Промисловість 4.0», яка описує перехід до промислового виробництва з мережною взаємодією між людиною, машиною та продукцією за допомогою нових технологій, існує концепція «Демократія 4.0», що позначає комплексну участь
громадян в політичному житті з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Мета цього — підвищення прозорості процесів формування політики та прийняття рішень,
а також ширше залучення громадян. Онлайн-платформи для участі, офлайн-заходи та мобільні
можливості участі поєднуються між собою.
Багато муніципалітетів, таких як Маннгайм або Берлін, оприлюднили в Інтернеті посібники з
участі, які інформують громадян про можливості й методи дорадчого залучення (7, 8). Останніми роками все більше німецьких муніципалітетів, серед яких, зокрема, Гайдельберґ і Вольфсбурґ, розробляють інструкції з участі громадян, — це вже тенденція, що продовжується (9, 10).
Видаючи такі інструкції, муніципалітети беруть на себе зобов’язання своєчасно та зрозуміло інформувати громадян про заплановані проекти, спрощувати участь громадян за допомогою різних методів, ураховуючи потреби тих чи тих цільових груп, а також приймати рішення зі зрозумілим обґрунтуванням. Однак інструкції не зобов’язують муніципалітети в будь-якому разі виконувати безпосередньо виявлену волю громадян.
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Приклад: проект «Штуттґарт 21»
У Німеччині щонайпізніше з часу громадських протестів проти проекту «Штуттґарт 21», який передбачав перебудування головного вокзалу на транзитну підземну станцію, точиться дискусія
щодо того, у якій формі можна здійснювати участь громадян, щоб вона давала змогу знаходити
загальноприйнятні розв’язки та запобігати ескалації. 2007 року відхилено місцеву ініціативу,
спрямовану проти проекту «Штуттґарт 21». Пропозиції щодо внесення змін до проекту не було
враховано. 2010 року сталися масові протести й сутички з поліцією. 2011 року в рамках місцевого референдуму, який дозволили провести після тих подій, незважаючи на торішні протести, більшість населення висловилася проти відмови федеральної землі від фінансування проекту,
тому перебудування було продовжено.
Громадськість часто проявляє інтерес до довгострокового планування (наприклад, якщо йдеться про забудову певних ділянок у місті) лише на досить пізніх етапах, коли можливості впливу
вже обмежено. Це явище називають парадоксом участі. Коли люди усвідомлюють, що проект
вплине й безпосередньо на їхнє життєве середовище, часто спостерігається явище, що його
називають феномен NIMBY (Not In My Backyard — «не на моєму задньому дворі»): вони вимагають змін (наприклад, будівництва вітроенергетичних установок для виробництва екологічно
чистої електроенергії або прокладання електропередавальних ліній для доставки цієї енергії у
віддалені сільські райони). Однак вони не хочуть, щоб ці зміни відбувалися в безпосередній
близькості до них.

Поради для адміністративних органів
Політики й адміністративні органи мають завчасно інформувати населення про планування та
активно йти на контакт із зачепленими сторонами та громадянами взагалі, щоб залучити їх до
процесу та врахувати їхні інтереси. Однак їм також рано чи пізно доведеться приймати
обов’язкові до виконання рішення, щоб завершити планування.

За й проти
Кожна з цих демократичних процедур має недоліки, які в майбутньому варто нейтралізувати
(11). Безпосередня участь уможливлює високий вплив на рішення, адже відбувається волевиявлення громадян з конкретних питань, і його результати обов’язкові до виконання, а мобілізувати виборців для участі в цій процедурі відносно легко. Однак якщо потрібно вибирати між
двома пропозиціями протилежного змісту, населення поляризується; у таких випадках напередодні голосування часто бракує комплексної та зваженої інформації (слайд 5). Дорадча участь,
особливо коли вона здійснюється у формі планувальних осередків / громадської експертизи з
випадковою вибіркою, яка дає змогу зменшити вплив груп заінтересованих осіб, дає громадянам
більше часу й простору для ознайомлення з інформацією, обговорення та формування думки,
на підставі якої можна давати зважені рекомендації та розробляти нові розв’язки. Тому зараз
обговорюється можливість обов’язкового поєднання прямої демократії з дорадчою участю під
робочою назвою «гібридна участь» (12) (слайд 6).
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Слайди

Слайд 2 — рівні участі

Слайд 1. Три типи демокр атичних процедур
Парламентська
демократія
• Обрання п артій до
парламенту
• Формальна,
урегульована
законодавс твом
процедура
• 5-в ідсотковий бар’є р
• Бундестаг: раз на
4 роки
• Ландтаги й місцеві
ради: раз на 5 років
• Результати обов’язкові
до виконання

Вибори

Пряма
демократія

Дорадча демократія

• Узгодження пропозицій і
контрп ропозицій щодо
проекту

• Отримання інформації,
обговорення,
консультування, внесення
рекомендацій

• Формальнa,
урегульов ана
законодавством
процедура

• Неформальна, не
врегульов ана
законодавс твом
процедура

• Ініціюється
громадянами або
політиками

• Здебільшого
пропонується політиками
й адмініс тративними
органами

• Кв орум — різний у
різних федеральних
землях
• Результати обов’я зкові
до виконання

Місцеві
та всенародні
референдуми

Самовизн ачен ня

Рівень III
Кооперативна участь громадян
Рівень II
Консул ьтативна участь громадян

Участь

• Можливі короткострокові
варіанти з частим
повторенням
• Результати необов’язкові
до виконання

Прийняття рішен ь іншими людьми

Різні методи

Слайд 3. Громадяни землі Рейнланд-Пфальц здійснюють
громадську експертизу в планувальних осередках
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Слайд 5 — матриця демократії
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Слайд 4. Цілі й приклади методів участі
Ціль

Приклади методів

Вивчення громадської
думки
Активізація

Опитування, виставка для громадян

Збирання ідей

«Відкритий простір» (open space),
«міжнародна кав’ярня» (world cafe)

Планування м айбутнього

Прак тикум, конференція

Урегулювання конфліктів

Конференція з пошуку консенсусу,
медіаці я

Ініціювання й супровід
процесу планування

Планувальний осередок / гром адська
експертиза
«Реальне планування» (pl anning for real)

Уз годження пропозицій

Неформальне голо сування громадян
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Слайд 6. Поєднання переваг прямої й дорадчої участі

Парл аментська
демократія

Пряма
демократія

Дорадча
демократія

Середній

Високий

Низький

Пряма
демократія
ПЕРЕВАГИ

Якість дорадчої
участі

Середня

Вп лив

Рівень I
Інформаційна участь громадян
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Вплив на
рішення

Участь
у прийнят ті рішень

Низька

Висока

• Високий рівень
обов’язковості
результатів
• Великий потенціал
активізац ії
• Високий ступінь
залучення
• Широке охоплення
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Інституалізоване
поєднання дорадчої й
прямої демократичної
процедур

ГІБРИДНА
УЧАСТЬ

Дорадча
демократія
ПЕРЕВАГИ
• Централізоване
інформування й
обмін думками та
знанням и
• Виявлення р ізних
поглядів та
інтер есів
• Інтенсивний
дискурс
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