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Gentryfikacja jest u nas nowym słowem, które nie dorobiło sie ̨jeszcze swojego polskiego
odpowiednika. W ogólnym zarysie oznacza ono proces przekształcenia danego kwartału
miasta (np. dzielnicy) z przestrzeni społecznej w obszar całkowicie skomercjalizowany i
podlegajac̨y jedynie ”rynkowej” kontroli.Jakie sa ̨ objawy gentryfikacji?Proces gentryfika-
cji rozpoczyna sie ̨ zazwyczaj od prywatyzacji przestrzeni społecznej. Pod hasłami ”rozwo-
ju dzielnicy” miasto zaczyna wysprzedawać prywatnym inwestorom miejsca pozostajac̨e
do tej pory pod kontrola ̨komunalna.̨ Podmłotek ida ̨skwery, parki, komunalnemieszkania
i kamienice. Przy tym nie bierze sie ̨ pod uwage ̨ żadnych alternatywnych sposobów zago-
spodarowania. W Poznaniu najlepszym przykładem jest stara zajezdnia tramwajowa na
Jeżycach. Podczas jej prywatyzacji, władze całkowicie zignorowały pomysły mieszkańców
i przeforsowały jej sprzedaż.

W celu przyciag̨niec̨ia prywatnych inwestorów miasto czes̨to zaczyna lokować publicz-
ne pieniad̨ze w infrastrukture ̨ i estetyke ̨ dzielnicy, co odbierane jest pozytywnie przez
lokalna ̨ społeczność, jednak w efekcie obraca sie ̨ przeciwko niej.
Co oznacza gentryfikacja dla przeciet̨nego mieszkańca miasta?
Najbardziej widocznym przejawem procesu gentryfikacji jest wzrost wysokości czyn-

szów, a co za tym idzie liczba eksmisji oraz ”dobrowolnych” wyprowadzek. Na miejsce sta-
rych lokatorówwprowadzaja ̨sie ̨ ludzie coraz bardziej zamożni, co jeszcze bardziej podbija
ceny nieruchomości i zwiek̨sza czynsze itd.

Drastycznie zmniejsza sie ̨ ilość miejsc dostep̨nych dla wszystkich mieszkańców. Prze-
strzeń publiczna staje sie ̨ przestrzenia ̨ poddana ̨ logice zysku. Sprywatyzowana dzielnica
podlega coraz wiek̨szej kontroli, rośnie ilość kamer obserwujac̨ych każdy nasz krok, firm
ochroniarskich i interwencji policji wobec osób, które nie mieszcza ̨sie ̨w schemacie nowej
logiki. Dzielnica staje sie ̨ burżuazyjnym gettem.
Czy proces gentryfikacji jest nieuchronny?
Gentryfikacje ̨przedstawia sie ̨czes̨to jako ”naturalny” i ”nieuchronny” proces, który nie

podlega żadnej kontroli. Tak jednak nie jest. W Polsce czes̨to wstep̨em do gentryfikacji
dzielnicy sa ̨miejskie programy ”rewitalizacji”.
Czy można zapobiegać procesom gentryfikacji?
Nie tylko można, ale i trzeba. Dla wielu mieszkańców gentryfikowanych dzielnic, rosna-̨

ce koszty utrzymania, wpadniec̨ie w spirale ̨ długów i w końcu przymusowa wyprowadzka
sa ̨czes̨to wstep̨em do degradacji społecznej. Jedynym sposobem na zastopowanie gentryfi-
kacji jest solidarny opór mieszkańców. Już dziś porozmawiajcie z sas̨iadami, zorganizujcie
spotkanie, podyskutujcie o tym, co sie ̨dzieje w waszym otoczeniu, starajcie sie ̨analizować
posuniec̨ia miejskich decydentów. Podejmujcie radykalne kroki w celu powstrzymania ko-
mercjalizacji, spekulacji gruntami, na rzecz społecznego charakteru miejsca waszego za-
mieszkania.
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