
ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-

pandemicznym. 

Tytuł projektu "Endure" inspirowany jest japońskim przysłowiem "nana korobi ya oki", które tłumaczy 

się jako "siedem razy w dół, ósmy raz w górę", wskazując na wewnętrzną siłę i odporność społeczności 

w obliczu przeciwności losu. Projekt ma na celu badanie zjawisk odporności społecznej i oporu, które 

historycznie były jedną z głównych sił napędowych mobilizacji i transformacji społecznej. Kryzysy - 

zarówno te naturalne, jak i spowodowane przez człowieka - zaostrzają już istniejące problemy 

i wzmacniają nierówności społeczne,  stanowiąc jednocześnie szansę na zmiany. Celem ENDURE jest 

zatem zbadanie tych wieloznacznych możliwości, które wyraźnie ujawniły się podczas pandemii 

COVID-19, adekwatna konceptualizacja nowych form nierówności i sposobów reagowania 

społeczności na kryzysy. Projekt ENDURE ma na celu wypracowanie nowej perspektywy na odbudowę 

i odnowę społeczną po pandemii, która wykroczy poza obecne w głównym nurcie medialnym 

i politycznym podejścia często narzucające odgórnie gotowe rozwiązania.   

Nasz projekt wykorzystuje nowatorskie metodologie opracowane przez doświadczonych członków 

zespołu i czerpie z badań historycznych, socjologicznych, politologicznych, medioznawczych 

i kulturowych. Ma na celu zbadanie, w jaki sposób kierowana przez państwo (de)mobilizacja związana 

z pandemią wpływa na nierówności społeczne i jakie są szansę na większą sprawiedliwość społeczną 

po pandemii. W ramach projektu ENDURE po dwóch stronach Atlantyku przeprowadzone zostaną 

badania porównawcze, analizujące różnorodność reakcji na kryzys Covid-19 i ich wpływ na 

nierówności społeczne. W tym celu odpowiemy na pytania:  

1. Jak podmioty sprawujące władzę na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym poradziły sobie z 

wyzwaniem kryzysu i wdrożyły mniej lub bardziej skuteczne zarządzanie kryzysowe? 

2. Jak i dlaczego różne grupy są (de-)mobilizowane i włączane/wykluczane w trakcie i po ustaniu 

pandemii Covid-19 i związanych z nią kryzysów?   

3. Jak pandemia wpłynęła na opinię publiczną na temat nierówności, (nie)liberalnych wartości oraz 

odporności społecznej oraz w jaki sposób wpłynęło to na napięcia społeczne oraz społeczne 

przywrócenie równowagi po pandemii? 

4. W jaki sposób związana z pandemią komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych 

wytworzyła (błędne) przepływy informacji i jaki miało to wpływ na polityki publiczne? Jak 

wytworzyły się sieci oparte na solidarności i empatii lub nieufność i nienawiść oraz w jaki sposób 

generowały one strategie oporu? W jaki sposób wspierają one lub kwestionują odbudowę życia 

społecznego po pandemii? 

5. Jak w wyniku pandemii przekształciły się społeczeństwa? Jakie modele społecznej wytrzymałości 

i odporności powstały i jak możemy zapewnić ich trwałość? 

Naszym celem jest wypracowanie społecznych, technicznych i politycznych rozwiązań w oparciu 

o rygorystyczną podstawę dowodów naukowych, wychodzących poza doświadczenia jednego kraju czy 

kontynentu. Przeprowadzimy dogłębne studia przypadków strategii radzenia sobie z kryzysem przez 

grupy najbardziej dotkniętych rekonfiguracją nierówności. W ramach projektu ENDURE badania 

prowadzone będą w Brazylii, Chorwacji, Finlandii, Kanadzie, Kolumbii, Niemczech, Polsce, Ukrainie, 

USA, Turcji, Wenezueli oraz Wielkiej Brytanii. 

Cele projektu skupiają się wokół trzech modułów: dekonstruktywistycznego, interwencyjnego 

i syntetyzującego. W module dekonstrukcyjnym projekt będzie analizował reakcje rządów i ich wpływ 

na nierówności w dwunastu różnych krajach; badał postawy społeczne i odporność oraz rolę mediów 

społecznościowych w odpowiedziach na kryzys. Cele badawcze i oddziaływanie projektu są wzajemnie 

powiązane, co łączy się z trybem interwencyjnym projektu. Naszym celem jest również wywarcie 

wpływu i współprojektowanie planów postpandemicznej odbudowy na różnych poziomach, tak aby 

przyczynić się do zmiany postrzegania, opinii, postaw i zachowań związanych ze społeczną odpornością 

i wytrzymałością (community resilience). Moduł syntetyzujący skupia się z kolei na wniesieniu wkładu 

do naukowej debaty na temat odporności społecznej i badaniu dynamiki trwających transformacji 

z perspektywy porównawczej i interdyscyplinarnej. 


