M      
Instytut Socjologii UAM
Zakïad Badañ Problemów Spoïecznych i Pracy Socjalnej1

Marginalizacja i wykluczenie spoïeczne
jako trwaïe cechy rzeczywistoĂci spoïecznej

Streszczenie
Artykuï podejmuje problemy marginalizacji i wykluczenia w kontekĂcie ich trwaïoĂci w rzeczywistoĂci spoïecznej w Polsce. Opracowanie wskazuje na pïynne rozumienie tych kategorii pojÚciowych, wykorzystywanie ich w debacie i wiÈzanie z róĝnorodnymi problemami
spoïecznymi. Skutkuje to zgodÈ na ich nadmiernÈ inkluzyjnoĂÊ. Swobodne interpretacje
znaczeñ marginalizacji i wykluczenia, jakie od lat majÈ miejsce w debatach naukowych
ibpozanaukowych, utrudniajÈ jednoznaczne definiowanie tych kategorii.
Artykuï odnosi siÚ do nowych aspektów marginalizacji i wykluczenia przejawiajÈcych siÚ
np. w aspekcie gettoizacji, która w Polsce jest moĝliwa dziÚki dÈĝeniu do róĝnicowania
przestrzeni, jej waloryzowania i segregowania dla poszczególnych kategorii spoïecznych.
Istotnym aspektem artykuïu jest wskazanie na banalizacjÚ wykluczenia i marginalizacji,
które moĝna dostrzec w kreowanych stylach zachowañ (np. freeganie), karykaturalnie
odzwierciedlajÈcych sposób funkcjonowania przypisywany dotÈd skrajnie ubogim.
Waĝnym wÈtkiem podjÚtym w artykule jest skupienie siÚ na wyzwaniach realnej inkluzji spoïecznej, która w Polsce jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji pomocy
spoïecznej.
Sïowa kluczowe: marginalizacja spoïeczna, wykluczenie spoïeczne, inkluzja spoïeczna,
gettoizacja
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Wprowadzenie
Marginalizacja i wykluczenie sÈ terminami, które wspóïczeĂnie wymagajÈ szczególnej
uwagi w odczytywaniu ich znaczeñ. Obecnie w debacie publicznej czÚĂciej pojawia siÚ
pojÚcie wykluczenia, które staïo siÚ niejako sïowem kluczem, tak samo enigmatycznym dla
jego odbiorców, jak i nadawców. Przykïadem tego jest Kopenhaska Deklaracja i Program
Dziaïania, wieñczÈca ¥wiatowy Szczyt w sprawie Rozwoju Spoïecznego z 1995 r., w której
„marginalizacjÚ jednostek i caïych krajów” wymieniano — obok ubóstwa, bezrobocia,
polaryzacji spoïecznej i wzrastajÈcej róĝnicy pomiÚdzy narodami Ăwiata pod wzglÚdem
wysokoĂci dochodów i bogactwa — jako przeszkodÚ na drodze do integracji spoïecznej”
(Kowalak 1998, s. 7). Wskazanie to pozostawia wiele wÈtpliwoĂci. MarginalizacjÚ i wykluczenie moĝna uznaÊ za przeszkodÚ w integracji, ale równie przekonujÈce jest twierdzenie,
ĝe to brak integracji jest przyczynÈ tego stanu. Wskazanie marginalizacji jako odrÚbnego
od ubóstwa, bezrobocia i zróĝnicowania w sferze ekonomicznej jest tworzeniem zïudzenia, iĝ sama w sobie jest ona problemem odrÚbnym, niewarunkowanym przez te zjawiska
stanem odseparowanym od innych problemów.
Od poczÈtku lokowania w jÚzyku analizy pojÚÊ marginalizacji i wykluczenia wiÈzano je
z niepodwaĝalnymi przykïadami ĝycia ludzi ubogich. NiewÈtpliwie cechÈ charakterystycznÈ
w ĝyciu ubogich jest marginalizacja, a „¿yjÈce w kulturze ubóstwa jednostki majÈ poczucie marginalnoĂci, bezradnoĂci, zaleĝnoĂci, fatalizmu” (Tarkowska 1999, s. 4). W wielu
refleksjach badawczych dotyczÈcych marginalizacji i wykluczenia wskazuje siÚ, ĝe odnoszÈ
siÚ one do jednostek pozbawionych moĝliwoĂci zaspokojenia podstawowych potrzeb (por.
Kalinowski, Niewiadomska 2010). Poniewaĝ ubóstwo wedïug wielu teoretyków nie wychodziïo poza obszar ekonomiczny, zaspokajanie podstawowych potrzeb byïo ich zdaniem
blokowane zïÈ sytuacjÚ materialnÈ.
Do dziĂ marginalizacja i wykluczenie sÈ najczÚĂciej wiÈzane z ubóstwem, jednak
dostrzega siÚ w zwiÈzku z nimi takĝe inne problemy spoïeczne (Woěniak 2012, s. 79–87).
Jak wskazuje Kazimierz W. Frieske: „Wiemy, ĝe spoïeczne wykluczenie jest powiÈzane
zbubóstwem, ale charakter tych zwiÈzków pozostaje nader niejasny. Wynika to nie tyle
zb rozbieĝnych sposobów rozumienia tego pierwszego — tu, przynajmniej na poziomie
ogólnej koncepcji, jeĂli nie na poziomie definicji operacyjnych, moĝna stosunkowo ïatwo
uzyskaÊ zgodÚ — ile z notorycznych sporów o to, czym jest, w gruncie rzeczy, to drugie,
tj.bstan opisywany jako bieda” (Frieske 2004, s. 16).
W polskiej debacie ubóstwo jako jednoznaczny obszar wykluczenia staïo siÚ od lat 90.
XX w. szczególnym obszarem analizy. W dyskusjach naukowych jest nadal uznawane za
problem spoïeczny, co oznacza, ĝe jest ono postrzegane jako dysfunkcjonalne i szkodliwe
dla jednostek, grup spoïecznych. Klasyfikacje ubóstwa jako szczególnie dotkliwego stanu
sÈ uznawane za trudne do zniesienia takĝe w powszechnym odczuciu spoïeczeñstwa. Ubóstwo jako problem spoïeczny uwaĝa siÚ za przyczynÚ utraty przez spoïeczeñstwa równowagi
ibutrudniania realizacji jednostkom i grupom spoïecznie istotnych celów, co jest jednoznaczne
z wykluczeniem. MiÚdzy innymi dlatego wymaga ono szczególnego zaangaĝowania intelektualnego i emocjonalnego, ale takĝe podejmowania instytucjonalnych Ărodków zaradczych.

 i wykluczenie spoïeczne jako trwaïe cechy rzeczywistoĂci spoïecznej

111

Przy tak okreĂlonej perspektywie przeciwdziaïania ubóstwu jako podstawie wykluczenia od lat 90. skupiano siÚ na wskazaniach, wedïug których korzystanie z pomocy
spoïecznej powoduje ograniczenia wolnoĂci jednostki. To ograniczenie jest cechÈ charakterystycznÈ przynaleĝnoĂci do grup marginalnych, gdzie jest silnie zaznaczony obszar przymusu (braku wyboru) i koniecznoĂci poddania siÚ naciskom innych. Moĝe to powodowaÊ
sytuacjÚ, wb której zabezpieczenie minimum podstawowych potrzeb ĝyciowych osobom
niezdolnym do wnoszenia czegokolwiek do wspólnej puli dóbr jest dla nich szczególnie
deprawujÈce. WyodrÚbnia to „podziaï na warstwÚ aktywnÈ i odpowiedzialnÈ za losy spoïeczeñstwa oraz warstwÚ pasywnÈ i «bezuĝytecznÈ», pogïÚbiajÈcÈ szczególne procesy psychologiczne (trwaïe defekty osobowoĂciowe u wspomaganych) oraz urbanistyczne (nowe
getta). ProwadzÈ one do specyficznego dla naszej epoki wykluczenia caïych grup ludzi
nie tylko zbukïadu ekonomicznego, ale takĝe z normalnego ĝycia spoïecznego” (Hirszowicz, Neyman 1997, s. 77). Wykluczenie w ostatnim ÊwierÊwieczu byïo obszarem analiz
wielostronnie okreĂlajÈcych jego istotÚ. Co waĝne, uwzglÚdniajÈ one fakt, ĝe od czasu
przemian spoïeczno-gospodarczych w Polsce staje siÚ ono trwaïym elementem rzeczywistoĂci spoïecznej.
Wraz z rosnÈcÈ ĂwiadomoĂciÈ zïoĝonoĂci podstaw wykluczenia przestaje byÊ ono lokowane jedynie w sferze materialnej (por. Szatur-Jaworska 2010, s. 236). O ile bowiem
traktowanie wykluczenia w aspekcie ekonomicznym wskazywaïoby na istnienie prostego
sposobu przezwyciÚĝenia go, o tyle w aspekcie sprawstwa dziaïania jest niemoĝliwe do
ïatwego przezwyciÚĝenia. PowodujÈ je bowiem — oprócz ekonomicznych — takĝe braki
pozaekonomiczne (nawet jeĂli ich podïoĝe jest stricte ekonomiczne). W spoïeczeñstwach
ponowoczesnych „zmienia siÚ zasada stratyfikacji spoïecznej: strukturyzujÈca rola kapitaïu i wïasnoĂci ustÚpuje zróĝnicowaniu profesjonalnej wiedzy i kwalifikacji technicznych”
(Domañski 1994, s. 84), co nie pomaga w przezwyciÚĝaniu wykluczenia i marginalizacji spoïecznej. Dla osób, które sÈ usytuowane poza nurtem ĝycia spoïecznego, zarówno
osiÈganie kapitaïu ekonomicznego, jak i zdobywanie kapitaïu symbolicznego jest równie
trudne, poniewaĝ obydwa rodzaje kapitaïu wzajemnie siÚ warunkujÈ.
W tym wzglÚdzie np. wskazania Amartyi K. Sena w okreĂleniu wykluczenia i marginalizacji kïadÈ nacisk na niedostatek moĝliwoĂci, a nie jedynie na niedostatek ekonomiczny
(Sen 2002, s. 105–110). Rozwaĝania A. Sena sÈ pomocne w zrozumieniu problemu marginalizacji, jednak odróĝnienie niedostatku moĝliwoĂci od niedostatku ekonomicznego
wydaje siÚ przede wszystkim zabiegiem podkreĂlajÈcym waĝnoĂÊ sfery pozaekonomicznej.
Samo okreĂlenie „niedostatek moĝliwoĂci” zawiera przecieĝ w sobie niedostatek ekonomiczny, czy precyzyjniej — niedostatek moĝliwoĂci ekonomicznych.
Oddzielenie moĝliwoĂci dziaïania jednostki od kapitaïu ekonomicznego pozwoliïo wïÈczyÊ w obszar wykluczonych i marginalizowanych kategorie spoïeczne inne niĝ ubodzy.
Te inne kategorie spoïeczne, wïÈczane dziĂ w obszar wykluczenia, nie zawsze speïniajÈ
kryteria jednoznacznie usprawiedliwiajÈce takie okreĂlenie ich sytuacji ĝyciowej, a jednak
sÈ odwaĝnie nazywane w debatach naukowych i pozanaukowych „wykluczonymi”. CzÚsto
w charakterystykach ich sytuacji brak dopeïnienia wskazujÈcego, z jakiego obszaru sÈ oni
wykluczeni ibdo jakiego obszaru to wykluczenie ich przypisuje. Brak kontroli nad grani-

112

 ! Oliwa-Ciesielska

cami inkluzyjnoĂci pojÚcia wykluczenia spowodowaï niefortunny wzrost liczby grup przypisywanych do kategorii wykluczonych i powaĝny zamÚt w jednoznacznym uzasadnianiu
racjonalnoĂci tych zabiegów, zbczym borykamy siÚ do dziĂ. InkluzyjnoĂÊ pojÚcia wykluczenia pozwala doĂÊ pochopnie wïÈczaÊ w ten obszar np. pary homoseksualne pozbawione
moĝliwoĂci adopcji dzieci, ludzi zbniskim wyksztaïceniem pomstujÈcych na brak nobilitujÈcej pracy, kobiety majÈce w jakimĂ obszarze niekorzystnie odmiennÈ sytuacjÚ ĝyciowÈ
od mÚĝczyzn itd. Wiele z tych sytuacji ĝyciowych moĝna racjonalnie okreĂliÊ jako trudne,
niektóre nawet, pod jakimĂ wzglÚdem, jako gorsze, ale nie jest to jednoznaczne zbwykluczeniem spoïecznym czy marginalizacjÈ, tak chÚtnie przypisywanÈ wszystkim, którzy nie
mogÈ speïniÊ indywidualnie zaprojektowanej biografii.
W tle racjonalnych granic pojÚÊ wykluczenia i marginalizacji naleĝy poïoĝyÊ nacisk na
stan niemoĝnoĂci podjÚcia dziaïañ w sferze, w której sÈ one uzasadnione spoïecznie, niezaleĝnie od przyczyny tego stanu. W Polsce co najmniej od lat 90. silny nacisk w analizach
dotyczÈcych wykluczenia i marginalizacji kïadzie siÚ na szanse uczestniczenia jednostek
wbĝyciu spoïecznym. PrzyjÚcie, ĝe w czasie przemian spoïeczno-kulturowych mniejsze znaczenie ma wyznaczanie klasowe, a istotniejsze jest okreĂlanie przez definiowane i instytucjonalnie gwarantowane uprawnienia, nie czyni jednak rozwaĝañ bardziej klarownymi.
Takie ujÚcie rodzi obawy o ustalenia w drodze spoïecznego konsensusu „pozbawiania
innych dostÚpu”. PojawiajÈce siÚ wiÚc w debatach pytania, kogo uznaÊ za jednostkÚ/grupÚ,
wykluczonÈ czy marginalnÈ, kierujÈ refleksjÚ na stan pozbawienia czegoĂ, co jest znaczÈce
dla ĝycia spoïecznego. Takie ustalenia sÈ konieczne choÊby w wymagajÈcym jednoznacznych kryteriów systemie pomocy spoïecznej. Od poczÈtku uĝywania okreĂleñ wykluczenia
czy marginalizacji waĝna jest konstruowana odpowiedě na pytanie, kto stanowi grupÚ decydujÈcÈ o spoïecznej marginalizacji i demarginalizacji i na ile jest to zaleĝne od jednostek
bÚdÈcych przedmiotem owych dziaïañ wykluczajÈcych.
Analizy dotyczÈce wykluczenia i marginalizacji, od poczÈtku debaty na ten temat,
nie unikajÈ skupienia na pobieĝnych klasyfikacjach cech. Efektem jest zïudna prostota
opisu róĝnorodnych sytuacji wykluczenia i marginalizacji pod spajajÈcym je hasïem np.
wykluczenia kulturowego, edukacyjnego czy teĝ wykluczenia politycznego, jakie opisuje Anthony Giddens w Socjologii. Wskazuje on, iĝ „Lobbing, udziaï w pochodach
ibuczÚszczanie na spotkania polityczne wymagajÈ pewnej ruchliwoĂci, czasu i dostÚpu do
informacji, przez co czÚsto znajdujÈ siÚ poza zasiÚgiem moĝliwoĂci spoïecznych wykluczonych. Tak powstaje spirala wykluczenia, skoro bowiem spoïecznie wykluczeni nie
zabierajÈ gïosu wbswoich sprawach, ich potrzeby nie stajÈ siÚ przedmiotem politycznej
debaty” (Giddens 2004, s. 347). Uproszczenie problemu wykluczenia, nadal widoczne
wb debatach na ten temat, poĂrednio bïÚdnie wskazuje, ĝe spoïeczeñstwo skïada siÚ
zbgrup ĝyjÈcych w izolowanych enklawach, a jednostki mogÈ lub chcÈ debatowaÊ jedynie
w swoich sprawach, nie dostrzegajÈc potrzeb i problemów innych. Takie spoïeczeñstwo
pokazywaïoby raczej obraz skutków wykluczenia i marginalizacji — w tym przypadku
izolacjÚ i egoistycznÈ orientacjÚ — aniĝeli przyczynÚ wykluczenia. WidaÊ to w stwierdzeniu: nie dlatego jestem wykluczony, ĝe nie uczestniczÚ, ale dlatego, ĝe inni mnie

"#$%&'#(&)#*+# i wykluczenie spoïeczne jako trwaïe cechy rzeczywistoĂci spoïecznej

113

wykluczajÈ, co pokazuje dziaïanie spoïeczne jako jedynÈ przyczynÚ wykluczenia, pomijajÈc jednostkowy wkïad w utrwalanie tego stanu2.
Debata w Polsce nad problemami wykluczenia i marginalizacji trwa, jest bardzo rozbudowana i pesymistycznie mówiÈc, trudna do uporzÈdkowania. W doĂÊ uproszczonym,
syntetycznym opisie moĝna jednak wskazaÊ pewne cechy towarzyszÈce jej kontekstom:
1. Nadal panujÈcy zamÚt pojÚciowy, spowodowany swobodnym uĝywaniem okreĂleñ
oraz iloĂciowo i jakoĂciowo poszerzanymi granicami pojÚÊ, które sÈ zbyt inkluzyjne
(np.bwykluczenie jako wybrany styl ĝycia).
2. Obecnie coraz szersze eksploatowanie problemów wykluczenia i marginalizacji poprzestajÈce na potocznym rozumieniu ich znaczeñ (najczÚĂciej bezzasadnie uznajÈce kaĝdÈ
odmiennoĂÊ, róĝnicÚ, róĝnorodnoĂÊ za stan wykluczenia).
3. Pomijanie realnych dziaïañ przeciwdziaïajÈcych wykluczeniu i marginalizacji na rzecz
uogólnionych postulatów (typu: zwiÚkszyÊ zatrudnienie, zwiÚkszyÊ dostÚp do dóbr,
poszerzyÊ moĝliwoĂci wyboru itd.).
4. Znaczny wzrost ĂwiadomoĂci spoïecznej dotyczÈcej istnieniu kategorii wykluczonych.
5. Polaryzacja postaw wobec wykluczonych: od powszechnej inkluzji do skrajnej gettoizacji.
6. UmiejÚtne postrzeganie towarzyszÈcych wykluczeniu problemów, trafne ich identyfikowanie.
7. Brak jednoznacznoĂci w identyfikowaniu odpowiedzialnoĂci za wykluczenie. Lokowanie jej naprzemiennie poza jednostkÈ i odnoszenie jej sytuacji do systemowego
konstruowania problemów spoïecznych i spoïecznego ich rekonstruowania i reprodukowania.
8. Dostrzeganie procesów kumulacji problemów ubóstwa, wykluczenia, marginalizacji,
ich reprodukcji i bezradnoĂci wobec nich.
9. Sukcesywne zmiany sposobów pomocy wykluczonym (od dziaïañ ochronnych, krótkotrwaïych do dïugotrwaïych, inkluzyjnych).
10. Tendencje zmian postaw osób pomagajÈcych wykluczonym od traktowania przedmiotowego do podmiotowo budowanych relacji (np. docenianie indywidualnych doĂwiadczeñ
i niedewaluowanie doĂwiadczeñ negatywnych, pomoc wykluczonym bez umniejszania
ich roli); takĝe nacisk na budowanie systemów wiÚziotwórczych dziaïañ i konstruowanie relacyjnego wymiaru pomocy3.
2

Zdaniem P. Poïawskiego trudno w odniesieniu do bezrobotnych stwierdziÊ, w jakim stopniu
izolacja jest wynikiem spoïecznej postawy, a w jakim izolujÈ siÚ oni sami, jednak badania potwierdzajÈ istnienie wĂród nich tendencji do „ukrywania siÚ”. Por. Poïawski, P. (1997). Kulturowe znaczenie underclass. Spór o sens terminu a polska transformacja. W: K.W. Frieske (red.), Ofiary sukcesu.
Zjawiska marginalizacji spoïecznej w Polsce (s. 101). Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
3 W tym ostatnim zagadnieniu na problemy z budowaniem relacyjnego wymiaru pomocy, na
którym zaleĝy jednostkom objÚtym wsparciem, zwraca uwagÚ M. Racïaw. Odnosi siÚ ona do waĝnego
problemu pÚkniÚcia pomiÚdzy standardami opieki, które mogÈ zwiÚkszyÊ technicznÈ skutecznoĂÊ
dziaïañ, przy jednoczesnej nikïej skutecznoĂci spoïecznej. Por. Racïaw, M. (2015). Kwestia opieki
nad osobami starszymi a zaufanie spoïeczne. W: E. Giermanowska, M. Racïaw, M. Rymsza (red.),
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11. Wzrost profesjonalizacji dziaïañ pomocowych (czÚsto jako postulat), ale teĝ usilne stosowanie uogólniajÈcego pojÚcia wykluczenia, bez wymogów róĝnicowania doĂwiadczeñ
ludzi.
12. Identyfikowanie powaĝnych zmian spoïecznych w systemach zatrudnienia, dotÈd gwarantujÈcych wolnoĂÊ od zagroĝeñ, obecnie zaĂ stanowiÈcych podïoĝe do wykluczenia
(np. prekariat).
Tak wskazane przemiany samej kategorii wykluczonych i stosunku do nich, choÊ znacznie uproszone, sÈ warte refleksji, która jeĂli nawet nie pomoĝe uporzÈdkowaÊ zawiïych
problemów, to przynajmniej bÚdzie inspirowaÊ postawÚ niezgody na pogïÚbianie nieporozumieñ.

Dylematy definicyjne od marginalizacji do wykluczenia
W analizach marginalizacji i wykluczenia widoczny jest problem z budowaniem granic
nie tylko powstrzymujÈcych nadmiernÈ inkluzyjnoĂÊ pojÚÊ, ale takĝe pomiÚdzy obydwoma
tymi pojÚciami. Badacze wprawdzie starajÈ siÚ na uĝytek wïasnych analiz charakteryzowaÊ te pojÚcia rozïÈcznie, ale w powszechnym uĝyciu do dziĂ nie ma zunifikowanego
rozumienia okreĂlenia ani marginalizacji, ani wykluczenia. Obecnie zarówno w analizach
teoretycznych, jak i w dziaïaniach praktyków skupionych na pomocy jednostkom lokowanym wb„obszarze problemów spoïecznych”, stosuje siÚ czÚĂciej okreĂlenie wykluczenia,
niejako pomijajÈc marginalizacjÚ, jednak nie wyodrÚbnia siÚ jednoczeĂnie wykluczenia
jako sytuacji ĝyciowej innej od marginalizacji (Szarfenberg 2006)4. W literaturze wyjaĂniajÈcej róĝnice miÚdzy nimi trudno dostrzec ich rzeczywistÈ rozïÈcznoĂÊ. Wedïug Tadeusza Kowalaka wykluczenie i marginalizacja sÈ synonimami. Wykluczenie (ang. exclusion)
przyjÚïo siÚ zbliteratury francuskojÚzycznej, a marginalnoĂÊ i marginalizacja (ang. marginality, marginalization) pochodzi z ustaleñ anglojÚzycznych (Kowalak 1998, s. 29). PojÚcie
wykluczenia jest obecne w debacie od ponad 30 lat, w przeciwieñstwie do anglosaskiego
terminu „marginalizacja”, który — jak wskazuje Elĝbieta Tarkowska — w naukach spoïecznych i w kontekstach publicznych jest obecny w krÚgu europejskim od lat 70. XX w.
(Tarkowska 2006).
Wykluczenie i marginalizacjÚ, w natïoku egzemplifikacji róĝnymi sytuacjami ĝyciowymi, traktuje siÚ jako sytuacje, które nie dajÈ siÚ jednoznacznie rozgraniczaÊ. Jest to
rzeczywiĂcie trudne, poniewaĝ moĝna przyjÈÊ, ĝe stan marginalizacji powoduje wykluczenie
Kwestia spoïeczna u progu XXI wieku (s. 320 i n.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
4 Ryszard Szarfenberg w jednym z opracowañ wskazuje: „Najbardziej elastyczne sÈ wyraĝenia ze sïowami «wykluczenie” wyïÈczenie», poniewaĝ moĝna uĝywaÊ form czynnych «wykluczanie
spoïeczne»” i «wyïÈczanie spoïeczne» na oznaczenie procesów prowadzÈcych do pewnych stanów,
a wiÚc wykluczenia lub wyïÈczenia spoïecznego. Przeciwstawne znaczenie do nich majÈ sïowa «wïÈczenie/wïÈczanie spoïeczne», «inkluzja spoïeczna». Autorowi tego tekstu zdarzaïo siÚ teĝ sïyszeÊ
neologizm «wkluczenie spoïeczne», który raczej siÚ nie przyjÈï”. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.4.pdf
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bÈdě czasowo jest stanem wykluczenia lub teĝ stanem wykluczenia w niektórych sferach
ĝycia, a wykluczenie jednoznacznie Ăwiadczy o marginalizacji. Teoretyczne rozstrzyganie
o niuansach w tych okreĂleniach przyjmuje siÚ jako porzÈdkujÈce, jednak niemoĝliwe
do jednoznacznego zastosowania wobec zïoĝonych problemów ĝycia ludzi. Na poziomie
teoretycznym moĝna przyjÈÊ, ĝe marginalizacja oznacza usytuowanie na peryferiach ĝycia
spoïecznego, które jeszcze nie caïkiem jest dla jednostki czy grupy stracone, natomiast
wykluczenie oznacza brak moĝliwoĂci uczestnictwa w nurtach ĝycia spoïecznego, czyli
znalezienie siÚ poza ĝyciem spoïecznym (co równieĝ moĝe byÊ dyskusyjne) (por. Wnuk-Lipiñski 2005, s. 271). W takim znaczeniu wykluczenie oznacza izolacjÚ czy teĝ wyizolowanie — a sÈ to pojÚcia uĝywane takĝe w odniesieniu do marginalizacji, czÚsto stosowane
do charakterystyki ĝycia jednostki, podkreĂlajÈcej jej obcoĂÊ wĂród innych.
Nadal trwa dyskusja nad zakresem definicji problemu wykluczenia i marginalizacji. Wynika z niej jednak, ĝe nie moĝna mówiÊ o ich jednoznacznej rozïÈcznoĂci, z tego
wzglÚdu jest dopuszczalne uĝywanie ich jako synonimów, co ma miejsce równieĝ w tym
opracowaniu. W jednym i drugim obszarze znaczeñ obserwuje siÚ w kontekstach teoretycznych i narracji publicznej wiele naduĝyÊ. Z kierunku zmian w postrzeganiu wykluczenia ib marginalizacji w ciÈgu ostatnich 25 lat wynika, ĝe marginalizacja jako proces,
który odnosi siÚ do jednostek i grup spoïecznych, nie wyraĝa ich trwania w mniejszoĂci.
MarginalnoĂÊ nie jest stanem umykajÈcym uwadze innych, stanem, któremu nie przypisuje
siÚ znaczenia i wagi. Gdyby marginalizacja oznaczaïa jedynie mniejszoĂÊ lekcewaĝonÈ,
trudnoĂci pojawiïyby siÚ w zaklasyfikowaniu do zmarginalizowanych znacznej liczby osób
ĝyjÈcych w skrajnym ubóstwie, w polskich kulturowo-spoïecznych warunkach.
NajszerszÈ definicjÈ marginalizacji jest okreĂlenie jej jako nieuczestniczenia jednostek
w ĝyciu spoïecznym. Naleĝy jednak mieÊ na uwadze, ĝe brak uczestnictwa powinien byÊ
rozpatrywany jedynie w sferach, w których kulturowo-spoïecznie przyjÚte normy wzory
ibwartoĂci wskazujÈ, iĝ w danej sferze ĝycia oczekiwane jest uczestnictwo danej jednostki.
WiÈĝe siÚ to takĝe z ocenÈ kompetencji jednostki do odgrywania danych ról spoïecznych.
Oznacza to, ĝe aspiracje do zajmowania znaczÈcych spoïecznie pozycji, artykuïowane przez
jednostki niemajÈce predyspozycji, zasobów do odgrywania danej roli, w przypadku ich
niezaspokojenia nie wskazujÈ, iĝ prawomocne jest okreĂlenie tych jednostek jako zmarginalizowanych, wykluczonych z danego obszaru ról. Nie moĝna zaliczaÊ do zbiorowoĂci
marginalnych tych, których nie charakteryzuje stan destabilizacji uniemoĝliwiajÈcy spoïeczne uczestnictwo. WïaĂnie w tym obszarze z okreĂlaniem grup jako marginalizowane
ibwykluczone jest wspóïczeĂnie powaĝny problem. Dzieje siÚ tak od momentu poszerzania
pojÚÊ o kategorie subiektywnie okreĂlane jako „spoïecznie poszkodowane”, dziÚki rozumieniu równoĂci jako posiadania czy otrzymywania tego samego co majÈ inni, z pominiÚciem wymogów sprawiedliwoĂci.
Definicyjne zakresy pojÚÊ marginalizacji wskazujÈ na zïoĝonoĂÊ problemu, przy którego analizie naleĝy braÊ pod uwagÚ przede wszystkim wieloĂÊ sfer ĝycia jednostek —
wieloĂÊ obszarów marginalizacji i wykluczenia, a takĝe róĝnorodny zakres wykluczenia
i jego gïÚbokoĂÊ. W tym wzglÚdzie moĝna wskazaÊ, ĝe w Polsce zauwaĝa siÚ odejĂcie
od dostrzegania zróĝnicowanych obszarów wykluczenia na rzecz dostrzegania takĝe jego
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zróĝnicowanych poziomów. Takie spojrzenie unika nieuprawnionego, arbitralnego, sugerujÈcego rodzaj „nowego manicheizmu” podziaïu na tych, którzy sÈ wykluczeni z danego
obszaru ĝycia spoïecznego, i na tych, którzy przynaleĝÈ.
Bez wÈtpienia róĝne sfery ĝycia jednostek podlegajÈ odmiennej ocenie, jednak zazwyczaj ĂwiadomoĂÊ istnienia w ich ramach szczególnych spoïecznych oczekiwañ powoduje
wzmoĝenie odczuwania dotkliwoĂci wykluczenia, marginalizacji. ZnaczÈcÈ rolÚ w mniej
dotkliwym odbieraniu wïasnej sytuacji odgrywa takĝe moĝliwoĂÊ znalezienia obszaru kompensujÈcego danÈ deprywacjÚ. Podobnie jak w sytuacji ubóstwa, tak i w marginalizacji nie
tyle istotny jest sam stan deprywacji, ile poczucie z tego powodu niestabilnoĂci ĝyciowej,
zbpowodu której moĝliwa jest zmiana na jeszcze bardziej niekorzystny stan.

Idea przeciwdziaïania wykluczeniu
Ostatnie lata w debatach o wykluczeniu czy marginalizacji pokazujÈ, ĝe poïoĝono znaczny
nacisk na kreowanie sposobów spoïecznej inkluzji. Wskazuje siÚ przy tym na szczelnoĂÊ
granic miÚdzy jednostkami lokowanymi w strukturze spoïecznej jako przyczynÚ niepowodzeñ w programach inkluzji. Nie jest to jednak do koñca konstruktywne wyjaĂnienie.
PrzepuszczalnoĂÊ struktury spoïecznej, która moĝe byÊ skutecznym elementem przeciwdziaïajÈcym marginalizacji, jest czÚsto postrzegana przez jednostkÚ wykluczonÈ jako zagroĝenie zwiÈzane z moĝliwoĂciÈ, a nawet wymogiem funkcjonowania wĂród jednostek pod
róĝnymi wzglÚdami spoïecznie zdystansowanych od niej.
WiÚksza przepuszczalnoĂÊ struktury, która w normalnych warunkach daje szanse
awansu, u wykluczonych wywoïuje wzrost niepewnoĂci i dÈĝnoĂÊ do utrzymywania obecnego, przewidywalnego miejsca w strukturze spoïecznej. DziÚki temu jednostka wykluczona zyskuje zwolnienie z obowiÈzku dziaïania, usprawiedliwiajÈc siÚ niemoĝnoĂciÈ
zmiany sytuacji. OdmiennÈ kwestiÈ jest tu zaniechanie starañ z powodu braku efektów
zmian. Zachowanie osób wykluczonych wskazuje, iĝ trwanie w tym poïoĝeniu pozwala
na poczucie, a czasem na demonstrowanie, zniecierpliwienia wïasnÈ sytuacjÈ. NajczÚĂciej
jednak rezultatem identyfikacji wïasnej deprywacji nie jest wzmoĝony wysiïek w kierunku
poprawy losu, a przeciwnie — obronna reakcja wycofania. Winne temu sÈ czÚsto doĂwiadczenia wykluczonych, dajÈce pewnoĂÊ, ĝe zgoda na status napiÚtnowanego daje wiÚksze
korzyĂci aniĝeli trudy udowadniania, ĝe piÚtnujÈcy nie majÈ racji. Takie zachowanie jest
obtyle racjonalne, iĝ daje jednostkom poczucie namiastki przewidywalnoĂci wïasnego losu.
PrzewidujÈ zatem, ĝe przyszïa „katastrofa rozwoju” jest w wielu przypadkach nieunikniona.
W analizie marginalizacji warto wskazaÊ na spoïeczny kontekst i zmienne interpretacje,
jakie towarzyszÈ teoretycznym rozstrzygniÚciom dotyczÈcym tego, kogo uznaÊ za wykluczonego. PodjÚte w tej pracy analizy marginalizacji dystansujÈ siÚ od opinii Roberta E.bParka, ĝe
jednostki marginalne to osoby o szerszych horyzontach, „wyzwolone osobowoĂci” czy „kulturowe hybrydy”, ludzie, których moĝna za Parkiem okreĂliÊ jako „…ĝyjÈcych w dwóch odmiennych spoïecznoĂciach i gïÚboko uwikïanych w kulturÚ i tradycjÚ kaĝdej z nich” (Park 1928, cyt.
za Frieske 1999, s. 10). PorzÈdkujÈce analizy dotyczÈce marginalizacji, jakie poczyniï Kazimierz W. Frieske, wskazujÈ, ĝe wspóïczesne rozumienie osoby marginalizowanej takĝe jako
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„obcej” zmieniïo nieco wyděwiÚk przypisywanych jej cech, nadajÈc jej miano nie obcego, ale
innego. PojÚcie to nabraïo raczej znaczenia okreĂlonego w kategoriach „uïomnoĂci” (Frieske
1999, s. 12). MyĂlÚ, ĝe podobne ustalenia pozwoliïy analizowaÊ marginalizacjÚ w kategoriach
odnoszÈcych siÚ do wartoĂci, skoro wskazuje siÚ na nieaprobowane spoïecznie zachowanie
braku dziaïañ, beznadziejnoĂci, ulegïoĂci, które sÈ przywoïywane najczÚĂciej wbkontekstach
dysfunkcjonalnoĂci wobec spoïecznego rozwoju. Daïo to szansÚ na traktowanie obszaru marginalizacji jako problemu spoïecznego, a nie jedynie jako obszaru interesujÈcego poznawczo.
Takie podejĂcie pozwala zauwaĝyÊ, ĝe mówienie o marginalizacji i ubóstwie w oddzieleniu od
wartoĂciowania nie jest moĝliwe. Zwykle mówienie o braku czegoĂ przywoïuje na myĂl fakt,
ĝe posiadanie danego dobra czy danej cechy jest poĝÈdane. Wskazywanie na cierpienie ludzi
zbpowodu niemoĝnoĂci zaspokojenia nawet podstawowych potrzeb nie jest wolne od odniesieñ
do godnego ĝycia, uznanego za dobre dla jednostek ibgrup, niezaleĝnie od tego, jak szeroko to
dobro definiujemy. W polskiej debacie na temat wykluczenia i marginalizacji istotne dla analiz
byïo wprowadzenie bogatszego jÚzyka opisu, który byï wiÈzany z koncepcjami statusu spoïecznego, partycypacji spoïecznej, ale teĝ zbkulturowymi mechanizmami ekskluzji, ograniczonego
dostÚpu do dóbr (tamĝe, s. 12), czy wreszcie jÚzyka, który jest gïosem samych wykluczonych.
ByÊ moĝe problem trwale wykluczonych z ĝycia spoïecznego polega w duĝej mierze na
tym, ĝe oni nie zdajÈ sobie sprawy, w czym nie uczestniczÈ, lub teĝ tracÈ ĂwiadomoĂÊ tego.
Nie dÈĝÈ zatem do zmiany, gdyĝ pozostawiajÈ sobie jedynie ogólny obraz wïasnej bezuĝytecznoĂci. Poniewaĝ sami nie sÈ juĝ zdolni oszacowaÊ dotkliwoĂci swojej trudnej sytuacji,
potrzebujÈ do tego refleksji innych ludzi. Nie majÈ jednak ĂwiadomoĂci, ĝe taka refleksja
przyczyni siÚ do ugruntowania ich wykluczenia. W takim ujÚciu zmarginalizowani to ci,
którzy sami nie sÈ w stanie wykreowaÊ swojej negatywnej etykiety i oczekujÈ, iĝ inni, lepiej
sytuowani, majÈcy prawo do oceny ich stanu, wskaĝÈ im ich tragicznÈ sytuacjÚ. Jak mówi
Krzysztof Frysztacki: „Co najmniej jedna strona zagadnieñ ekskluzji (i — w nastÚpstwie —
inkluzji) zdaje siÚ na wstÚpie prosta i niekwestionowana; mówiÈc o wykluczonych, myĂlimy
o «nich», tych innych, praktycznie oddzielonych od gïównego nurtu Ăwiata spoïecznego,
ĝyjÈcych ĝyciem bardziej ograniczonym, naznaczonym deprywacjÈ, gorszym po prostu,
moĝe równieĝ odstrÚczajÈco dziwacznym itd.” (Frysztacki 2009, s. 148).
W socjologicznych analizach pojawiajÈ siÚ róĝne ujÚcia problemu marginalizacji
ibwykluczenia, a niektóre z nich zakïadajÈ ich powszechnoĂÊ (Frieske 1999, s. 27), wskazujÈc, ĝe kaĝdy z nas jest w jakimĂ stopniu wykluczony, wyïÈczony z czegoĂ, z powodu braku
odpowiednich zasobów. Takie ujÚcie, zakïadajÈce wszechobecnoĂÊ wykluczenia, bazuje
raczej na róĝnorodnoĂci ĝycia spoïecznego, a nie na nierównoĂciach spoïecznych. Ograniczenie uczestnictwa w danych obszarach ĝycia spoïecznego moĝe byÊ warunkowane nie
monopolizacjÈ, a odmiennoĂciÈ oczekiwañ, kompetencji czy wreszcie róĝnorodnoĂciÈ ról.
Znamienny jest fakt, iĝ wspóïczesne analizy, bÚdÈce zbiorem ustaleñ teoretyków
ibpraktyków o marginalizacji i wykluczeniu, odwracajÈ znaczenie pojÚcia „ludzi zbÚdnych”.
Obecnie oznacza ono nie tych, którzy przyczyniajÈ siÚ do przemocy i destabilizacji, a ludzi,
którzy raczej doĂwiadczajÈ przemocy (choÊby symbolicznej) ze strony spoïecznej widowni.
PojÚcie to mieĂci w sobie raczej marginalizacjÚ i wykluczenie, jako wynik przemian spoïecznych, a nie jako potencjaï ruchów na rzecz zmian.
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Nowe aspekty wykluczenia i marginalizacji w fizycznym oddzieleniu
To, co zapewne moĝna obserwowaÊ jako obszar zmian zwiÈzanych z problemem wykluczenia i marginalizacji, jest umiejscowienie jednostek dobrze sytuowanych i wykluczonych
wbprzestrzeni fizycznej. W ciÈgu 25 lat w Polsce wytworzyïy siÚ obszary, które sÈ przez
wielu waloryzowane jako przestrzenie dostÚpne i niedostÚpne; niektóre zaĂ sÈ ograniczane
nie tylko symbolicznie, ale przekroczenie ich granic jest teĝ obwarowane realnymi sankcjami. DziĂ niewielu dziwi siÚ wypraszaniu ubogich, ĝebraków np. z przestrzeni wielkopowierzchniowych centrów handlowych (jeĂli nie byïo okazji ich tam spotkaÊ, to wïaĂnie
dlatego, ĝe sÈ oni stamtÈd skutecznie usuwani), choÊ paradoksalnie wiele z tamtejszych
sklepów stosuje jako zachÚtÚ wïaĂnie slogany o tanich towarach, obniĝonych cenach, okazjach dodatkowych darmowych towarów, jakby z definicji przeznaczonych dla biednych,
których nie chciaïoby siÚ tam spotykaÊ. Moĝna ostatecznie przekonywaÊ, ĝe tanie towary
sÈ dla odbiorców Ărednio zamoĝnych, oszczÚdnych z wyboru.
Analizy teoretyczne dotyczÈce marginalizacji skupiajÈ siÚ czÚsto na podkreĂlaniu
aspektu wykluczajÈcego jednostki z przestrzeni fizycznej. Wówczas mowa jest o tworzeniu swoistych enklaw. Zjawisko to nie musi jednoznacznie odwoïywaÊ siÚ do obszarów
zamieszkiwanych przez ludzi etnicznie obcych, jak ma to miejsce w ujÚciach podklasy Kena
Auletty (Auletta 1982), Wiliama Juliusa Wilsona (Wilson 1993; Wilson 1978; Wilson 1987)
i innych. Na podobne problemy zwraca uwagÚ Julien Damon, piszÈc, ĝe „PojÚcie wykluczenia jest jednak czÚsto uĝywane równoczeĂnie z okreĂleniem «spoïeczeñstwo dualistyczne».
To metafora przestrzenna spoïeczeñstwa miejskiego, rozciÚtego na wnÚtrze i zewnÚtrze,
podzielonego na «wkluczonych» i «wykluczonych», na in i out, podobnie jak w Stanach
Zjednoczonych pojÚcie underclass wyraĝa opozycjÚ miÚdzy górÈ a doïem czy w Ameryce
aciñskiej marginalidad oddziela centrum od peryferii” (Damon 2012, s. 20–21).
W ciÈgu ostatnich 25 lat w Polsce nastÈpiïy zmiany zwiÈzane z róĝnicowaniem przestrzeni, jej waloryzowaniem i segregowaniem dla poszczególnych kategorii spoïecznych
(Barczykowska 2011, s. 185–187; Nóĝka 2016, s. 135–140). Jak wskazujÈ Bogdan Jaïowiecki i Wojciech ukowski, w Polsce postÚpuje segregacja przestrzenno-spoïeczna, która
dopuszcza grodzenie zespoïów mieszkaniowych o wyĝszym standardzie, a z drugiej strony
pozwala na degradacjÚ starych osiedli, zasiedlonych przez ludzi ubogich (Jaïowiecki,
ukowski 2007, s. 6). Od lat mamy w Polsce budowane na szerokÈ skalÚ tzw. osiedla za
bramkÈ. Badaczce problemu uznajÈ, ĝe o ile w Stanach Zjednoczonych jest to czÚĂciowo
uzasadnione, o tyle w Polsce, w miastach zaliczanych do najbezpieczniejszych w Europie, kraju niemajÈcym jak dotÈd w swych granicach etnicznych gett, nie ma racjonalnego
argumentu dla takich dziaïañ, choÊ na siïÚ wskazuje siÚ potrzebÚ zapewnienia bezpieczeñstwa mieszkañcom (tamĝe). W Stanach Zjednoczonych w osiedlach grodzonych wb1995br.
mieszkaïo 4 mln osób, a w 2001 r. 16 mln (ich liczba wzrasta). Czyli „wedïug tych szacunków istnieje tam 20–25 tysiÚcy takich osiedli, zawierajÈcych ponad 3 miliony mieszkañ”
(tamĝe, s. 20–21). (Inne dane wskazujÈ, ĝe jest tam 7 mln mieszkañ ogrodzonych, a ponad
4 mln ma kontrolowany dostÚp). Jak wskazujÈ autorzy, w Europie Zachodniej skala zjawiska jest znacznie mniejsza, przykïadowo w 2002 r. we Francji osiedli strzeĝonych byïo
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ponad 180, w tym 72 grodzone; pozostaïe miaïy kamery, domofony. Osobliwe jest to, ĝe
wbWarszawie mamy do czynienia z wyĝszymi niĝ nawet w Stanach Zjednoczonych wskaěnikami grodzenia przestrzeni, poniewaĝ jest w niej ponad 200 osiedli za bramÈ (tamĝe, s. 21).
Wspóïczesna „gettoizacja”, odwoïujÈca siÚ wprawdzie do dawnych terminów izolacji,
dziĂ ma dodatkowo nowe znaczenie, poniewaĝ staïa siÚ ona wartoĂciÈ przez niektórych
oczekiwanÈ, a nawet poĝÈdanÈ. Przykïadem na róĝnorodne postrzeganie ograniczeñ ibtraktowania ich w kategoriach wartoĂci moĝe byÊ dÈĝenie do wydzielania w przestrzeni —
dotÈd ogólnie dostÚpnej — enklaw dla poszczególnych grup spoïecznych (por. Niesporek,
Trembaczowski, Warczok 2013, s. 89). Swoista „gettoizacja” nie charakteryzuje obecnie
jedynie osób ĝyjÈcych w kulturze ubóstwa. Wydzielenie przestrzeni dostÚpnej tylko dla
nielicznych jest cechÈ grup, które przez takie dziaïanie chcÈ podkreĂliÊ wïasnÈ ekskluzywnoĂÊ. StÈd coraz powszechniejsze sÈ osiedla zamkniÚte, bÚdÈce wydartymi ze swobodnego
uĝytkowania kawaïkami spoïecznego Ăwiata. Wycofywanie siÚ w takim fizycznym znaczeniu
z otoczenia, ale takĝe wycofywanie siÚ z szerszych kontaktów spoïecznych, jest w przypadku osób dobrze sytuowanych i osób zmarginalizowanych podyktowane odmiennymi
celami. Ubogimi kieruje najczÚĂciej wstyd przed spoïecznÈ ekspozycjÈ, zaĂ tÈ drugÈ grupÈ
— ochrona siebie i posiadanych dóbr.
JeĂli nawet nie jest to zjawisko tak szybko postÚpujÈce jak w spoïeczeñstwach wysokorozwiniÚtych, to warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe od lat 90. w Polsce przestrzeñ przeznaczana dla
kategorii wykluczonych jest wpisana w mentalne procesy segregacji. Wynika to nie tylko
z niechÚci do jednostek „gorzej sytuowanych”, ale np. z róĝnicowania dziaïañ pomocowych. StÈd w fizycznej przestrzeni lokowane sÈ instytucje, które skupiajÈ bezdomnych,
chorych na AIDS czy nosicieli HIV, leczÈcych siÚ z uzaleĝnieñ w warunkach izolacyjnych
bÈdě teĝ ubogich objÚtych pomocÈ mieszkalnictwa socjalnego. Te procesy izolacji fizycznej okreĂlonych kategorii spoïecznych sÈ niejednokrotnie argumentowane dziaïaniem na
rzecz dobra dla innych5. W Polsce programy tzw. reintegracji spoïecznej przewidujÈ np.
budownictwo osiedli socjalnych z przeznaczeniem dla ludzi najuboĝszych, którzy majÈ
ĝyÊ w dalszym otoczeniu ludzi lepiej sytuowanych, a jednak w bliskim skupieniu wĂród
„swoich” — wykluczonych (por. Przymeñski, Oliwa-Ciesielska 2014, s. 52 i n.). Lokalizacja tych osiedli jest czÚsto w znacznej odlegïoĂci od zamieszkanych i uczÚszczanych
miejsc, co powoduje ich „gettoizacjÚ”. Problem ten dotyka takĝe ludzi ubogich, których
mieszkania sÈ lokowane w oddzielnych blokach w osiedlach zamieszkanych przez resztÚ
spoïecznoĂci6. Ma to miejsce czÚsto na skutek dziaïañ pomocowych, które uruchamiajÈ
5

Dobro innych jest w tym przypadku utoĝsamiane z izolacjÈ jako ochronÈ „gorzej sytuowanych”
czy bronieniem ich przed nieprzychylnym otoczeniem spoïecznym, a niekiedy jest argumentowane
koniecznoĂciÈ ochrony spoïeczeñstwa przed zagraĝajÈcymi zjawiskami.
6 Problemy „gettoizacji” przestrzeni zamieszkiwanej przez ubogich w blokach z mieszkaniami
socjalnymi potwierdzajÈ badania wïasne prowadzone wraz z prof. A. Przymeñskim z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2011–2012 tamĝe, ukazujÈce wiele wzajemnych antagonizmów
i protekcjonalnego traktowania osób ubogich w ramach tzw. „poprawnych relacji”.
Mieszkañcy bloków socjalnych wskazujÈ na poczucie izolacji psychicznej i fizycznej, mimo
bliskiego sÈsiedztwa mieszkañców dobrze sytuowanych. W wywiadach z mieszkañcami egzystujÈcymi
obok mieszkañców bloków socjalnych potwierdzano wielokrotnie ich przekonania o innoĂci,
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programy inkluzji spoïecznej, ale na zïych warunkach, co potÚguje marginalizacjÚ. Warto
zwróciÊ uwagÚ, iĝ marginalizacja nie oznacza jedynie izolacji fizycznej. IstotnÈ cechÈ gettoizacji jest oddalenie od obszaru ĝycia spoïecznego, wyïÈczenie ze wspóïegzystowania,
wspóïuczestniczenia w organizowaniu ĝycia, co skutkuje spoïecznym niebytem czy — jak
okreĂla Bourdieu — „nie-byciem w Ăwiecie” (Jacyno 1997, s. 23–32). Programy reintegracji spoïecznej podlegajÈ zróĝnicowanym ocenom, które wskazujÈ takĝe, ĝe w wielu
przypadkach sÈ maïo efektywne i nie przyczyniajÈ siÚ do stabilnej zmiany7. Negatywne
skutki przedsiÚwziÚÊ o charakterze reintegracyjnym sÈ przedmiotem naukowej debaty,
ab zdanie K.W. Frieskego nie jest odosobnione. Wskazuje on, ĝe „programy spoïecznej
reintegracji opierajÈ siÚ na chwilowym zawieszeniu spoïecznych mechanizmów, opisywanych wbramach kaĝdego z wymienionych podejĂÊ teoretycznych, czyli — mówiÈc nieco inaczej — na otwieraniu swoistego parasola nad luděmi, którzy w nich uczestniczÈ. Dopóty,
dopóki ten parasol ich chroni, wydaje siÚ, ĝe odnosimy sukcesy — jedni zarabiajÈ jakieĂ
pieniÈdze, zamiast oglÈdaÊ siÚ na Ăwiadczenia pomocy spoïecznej, inni poddawani tyleĝ
Ăcisïemu, ile maïo widocznemu nadzorowi wspólnoty — powstrzymujÈ siÚ od prób «jazdy
na gapÚ» itp. Niefortunnie, gdy programy spoïecznej reintegracji koñczÈ siÚ, zazwyczaj
koñczy siÚ teĝ sukces. Pozostaje gorzkie przekonanie, ĝe rezultaty wielu wysiïków okazaïy
siÚ wielce nietrwaïe” (Frieske 2004, s. 12)8.
Krytyka programów reintegracji i wsparcia spoïecznego wskazuje na niespeïnienie
waĝnego kryterium profesjonalizacji, która powinna wïÈczaÊ klienta w proces jej konstruowania choÊby w ograniczonym wymiarze, co pozwoliïoby na rozumienie sytuacji, w której
jednostka siÚ znajduje (Folgheraiter 2012, s. 75).
Klienci pomocy spoïecznej nie zauwaĝajÈ problemów i dylematów, jakie majÈ ĂwiadczÈcy pomoc, którzy sÈ nierzadko zmuszeni wybieraÊ miÚdzy perspektywÈ profesjonalnÈ
a biurokratycznÈ (por. Wódz 1999, s. 145; Wódz 2008, s. 103). Warto równieĝ zauwaĝyÊ,
obcoĂci osób ubogich z tych mieszkañ, a takĝe wskazywano na utoĝsamianie ubóstwa i patologii.
Powaĝne problemy z piÚtnowaniem ludzi ubogich zaobserwowano podczas badañ nad „gettoizacjÈ”
prowadzonych w Rzymie w wrzeĂniu 2012 r., podczas których wykorzystano obserwacjÚ uczestniczÈcÈ
w skupiskach mieszkañ dla biednych: Trullo, Garbatella, Corviale (w latach 40. XX w. zbudowano
tam kilkupiÚtrowy blok dla biedoty o dïugoĂci 1 km), Laurentina, Tor Bella Monaca. (Badania
prowadzone w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyĝszego/Narodowego Centrum
Nauki nr N N114 163940, Tytuï: Zaspokajanie mieszkaniowych i paramieszkaniowych potrzeb
zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych w Polsce a procesy ich spoïecznej
demarginalizacji).
7 Skupienie siÚ na reintegracji spoïecznej, która tworzy tzw. problemy drugiej generacji, jest
przedmiotem analiz potwierdzajÈcych istnienie inkluzji odbywajÈcej siÚ na zïych zasadach. Moim
celem nie jest umniejszanie roli wielu programów, które przeciwdziaïajÈ problemom marginalizacji. Szerzej o efektywnych dziaïaniach np. w ramach Ărodowiskowej pracy socjalnej pisze K. Wódz
(2011). Terytorializacja polityki spoïecznej a Ărodowiskowa praca socjalna. W: K. PiÈtek, K. Szymañska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokoñczone zadanie?
(s. 211 i n.). Toruñ: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
8 Podobne problemy opisuje takĝe K. Frysztacki (20091). Ekskluzja i inkluzja spoïeczna —
wb swych celach i nastÚpstwach nie tak oczywiste. W: tenĝe, Socjologia problemów spoïecznych
(s.b152–154). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
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ĝe poszerzanie zakresu ról osób ĂwiadczÈcych pomoc nie sprzyja ich czytelnoĂci, takĝe dla
samych pomagajÈcych, choÊ jest to konieczny wymóg profesjonalizacji zawodu pracownika
socjalnego (por. Kotlarska-Michalska 2011, s. 45–47). Pomoc, mimo ĂwiadomoĂci speïniania kryteriów, jakie reguluje Ustawa o pomocy spoïecznej, jest odbierana jako wolicjonalna, zaleĝna od pobieĝnej jednoosobowej decyzji (Oliwa-Ciesielska 2002, s. 49–63).
Takie podejĂcie do pomocy spoïecznej wskazuje, ĝe powszechnoĂÊ prawa do wsparcia
nie jest gwarancjÈ otrzymania go. Wielu potrzebujÈcych wsparcia nie korzysta z niego
z powodu nieudolnoĂci. Jak wskazuje Marek Tabin: „Im bardziej skomplikowana jest
podstawowa struktura instytucji spoïecznych, tym wiÚksze kompetencje sÈ potrzebne, by
z nich korzystaÊ. Tymczasem wykluczeniu najczÚĂciej towarzyszy brak tych kompetencji”
(Tabin 2009, s. 61). Paweï Poïawski zwraca jeszcze uwagÚ na inne indywidualne ograniczenia, które mogÈ mieÊ wpïyw na ocenÚ pomocy. Mianowicie „Brak wiedzy o zasadach
poruszania siÚ w rozmaitych instytucjonalnych ukïadach ma znaczenie jako Ăwiadectwo
swoistego «wykluczenia mentalnego» — gorszej jakoĂci wiedzy i ograniczonego dostÚpu
do informacji wĂród gorzej sytuowanych materialnie i bezrobotnych. Nawiasem mówiÈc,
chodziÊ moĝe nie tylko o moĝliwoĂci zdobycia wiedzy i umiejÚtnoĂci jej wykorzystania do
realizacji uprawnieñ, ale i o umiejÚtnoĂci konieczne do samego przyswojenia tej wiedzy”
(Poïawski 2007, s. 470). Z pespektywy oczekujÈcych na wsparcie brak pomocy sprawia, ĝe
bïÚdów szuka siÚ w organizacji pomocy, a nie w indywidualnych brakach.

Wspóïczesne banalizacje wykluczenia
PojÚcie wykluczenia w szerokim, wspóïczesnym rozumieniu tego problemu pokazuje labilnoĂÊ granic miÚdzy tymi, którzy przynaleĝÈ, a tymi, których skïonni jesteĂmy okreĂlaÊ jako
wykluczonych. NiewÈtpliwie problem iluzji wykluczenia i uczestnictwa jest ïatwo rozstrzygalny w sytuacji jednostek i grup bÚdÈcych wobec siebie w skrajnie odlegïym usytuowaniu
spoïecznym. Tym ïatwiejszy do rozstrzygniÚcia, im bardziej dotyczy wymiernej sfery posiadania bÈdě braku. Obecnie wskazania na styl ĝycia okreĂlany jako wegetacja, która umoĝliwia jedynie przetrwanie, nie jest jednoznacznym wyznacznikiem marginalizacji. Styl ĝycia
zorientowany jedynie na przetrwanie staje siÚ wartoĂciÈ w innych grupach spoïecznych
aniĝeli wiÈzanych dotÈd z underclass. Przykïadem mogÈ byÊ np. freeganie. Nawa pojÚcia
jest utworzona ze sïów free i vegan (weganin). WartoĂci, jakie prezentujÈ jednostki zorientowane na tak okreĂlony styl ĝycia, zezwalajÈ na korzystanie jedynie z tych przedmiotów
i produktów, które zostaïy zdobyte za darmo. Nie dzieje siÚ to z powodu ich ubóstwa, ale
jest spowodowane niechÚciÈ do marnotrawstwa i pogardÈ dla konsumpcyjnego stylu ĝycia.
Zgodnie z zasadami tego ruchu spoïecznego wiÚkszoĂÊ dóbr moĝna pozyskiwaÊ na Ămietnikach (a raczej w kontenerach z odpadami), a dotyczy to jedzenia, ubrañ i przedmiotów
codziennego uĝytku. W Polsce moĝna odnaleěÊ wiele takich cech w wybranych stylach
ĝycia, choÊ ruch ten nie pojawiï siÚ u nas na szerszÈ skalÚ w restrykcyjnej formie („Rzeczpospolita”, 31 III/1 IV 2007). Na stronach internetowych nowojorskiego stowarzyszenia
freeganów pojawiajÈ siÚ ogïoszenia o marketach i restauracjach, informujÈce, w jakich
godzinach sÈ wyrzucane towary moĝliwe do zdobycia. Jak wskazuje Barbara Grabowska
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w artykule pt. Kolacja nie pierwszej ĂwieĝoĂci: „Internet staï siÚ swoistym przewodnikiem
kulinarnym, a wyszperane jedzenie — atrakcjÈ kolacji”. Dane wskazujÈ, iĝ 27–50% towarów zakupionych przez mieszkañców USA jest wyrzucane na Ămietnik („Rzeczpospolita”,
31bIII/1 IV 2007). Zachowania oceniane negatywnie, przypisywane dotÈd kloszardom, stajÈ
siÚ wartoĂciowe z punktu widzenia tych, którzy je wybierajÈ, w myĂl znaczÈcej idei kontestowania reguï Ăwiata konsumpcji. StÈd juĝ niedaleko do wskazania stylu ĝycia freeganów
jako przykïadu dla ubogich nie z wyboru, ĝe jeĂli tylko zechcÈ, mogÈ ze swojego ubóstwa
uczyniÊ atut, ideologiÚ, godnÈ podziwu autoironicznÈ postawÚ.
WspóïczeĂnie pojawiajÈ siÚ równieĝ postawy wyboru „chwilowego ubóstwa”, które
wprawdzie nie dajÈ realnej szansy zasmakowania nÚdzy czïowieka wykluczonego, ale przynajmniej namiastkÚ — iluzjÚ doĂwiadczania biedy, którÈ pragnie siÚ oswoiÊ dla kaprysu
czy sprawdzenia siïy wïasnego charakteru. Bieda staje siÚ dobrem, które moĝna nabyÊ.
W Polsce takie pragnienia uzewnÚtrzniajÈ siÚ na przykïad w podejmowanych co jakiĂ
czas postanowieniach przeĝycia za gïodowe pensje przez osoby dobrze sytuowane, po
to, aby póěniej mieÊ szansÚ dzielenia siÚ z innymi wraĝeniami z owych doĂwiadczeñ (np.
przez media). DotÈd jednoznacznie okreĂlane granice biedy i bogactwa, dla zewnÚtrznego
aktora, stajÈ siÚ obecnie bardzo labilne. Coraz mniej czytelne wybory, karykaturalne udawanie, pozorowanie innego niĝ wïasny stylu ĝycia jest dwustronne — ubodzy pozorujÈ
konsumpcjÚ, aby poczuÊ namiastkÚ normalnoĂci, dobrze sytuowani udajÈ brak konsumpcji,
aby poczuÊ „przymusowÈ” ascezÚ ograniczeñ. Tzw. nowe wykluczenie, a raczej decyzja
obstylu ĝycia z pozorowanym wykluczeniem w tle, jest zwyczajnÈ banalizacjÈ problemu, co
dla wspóïczesnej czytelnoĂci ĝycia spoïecznego i tym samym takĝe pomocy spoïecznej jest
uciÈĝliwe. Taki rodzaj subiektywnego wykluczenia nastÚpuje po dokonaniu wyboru danego
stylu ĝycia, który mógïby byÊ zredukowany przez samÈ jednostkÚ, dysponujÈcÈ moĝliwoĂciami uczestnictwa, a mimo to nie podejmuje ona jakichkolwiek starañ w tym zakresie.
WracajÈc do poczÈtkowych ustaleñ definicyjnych, moĝna stwierdziÊ, ĝe wyznacznikiem
marginalizacji nie moĝe byÊ subiektywne poczucie bycia wykluczonym, przy obiektywnie
znacznych szansach na uczestnictwo (choÊ moĝe ono staÊ siÚ podstawÈ zaniechania dziaïañ
i obiektywnego wykluczenia w przyszïoĂci). W przeciwnym razie koncepcja wskazywaïaby,
iĝ wszystkich dotyczy jakiĂ rodzaj marginalizacji, co wprawdzie w wybranych poglÈdach
funkcjonuje jako znaczne uproszczenie i uogólnienie, ale jest maïo istotne poznawczo.
Na poziomie dziaïañ w obszarze wykluczenia warto postaraÊ siÚ, aby podsumowaniu
tych wielu lat doĂwiadczeñ nie towarzyszyïo przekonanie, ĝe skupienie siÚ na modnym
sïowie „wykluczenie” nie pozwala zagïÚbiaÊ siÚ w rozumienie i rozróĝnianie zastanej sytuacji, którÈ to sïowo powinno okreĂlaÊ. W wielu dziaïaniach obserwowaÊ moĝna starania
o inkluzjÚ, czasem nawet jednostek, które obiektywnie nie sÈ wykluczone — i to sama
inkluzja staje siÚ niejednokrotnie przedmiotem rywalizacji o to, kto lepiej zagospodaruje
wykluczonych, a nie o to, kto ograniczy problemy tych ludzi.
IstotnÈ kwestiÈ w wieloletnich staraniach o programy inkluzji spoïecznej jest skupienie siÚ w wiÚkszym stopniu na tym, jak sprawiÊ, aby wykluczeni ĝyli wĂród innych, nawet
ryzykujÈc utrwalanie wykluczenia, aniĝeli skupienie siÚ na tym, co zrobiÊ, by jednostki wïÈczane w ĝycie spoïeczne nie byïy wykluczone, ale uposaĝone w moĝliwoĂci „bycia wbgrze”.
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Logiczna konstrukcja wïÈczania w ĝycie spoïeczne wykluczonych pozostawia wiele wÈtpliwoĂci. WïÈczajÈc wykluczonych, tworzymy im jedynie wydzielone w ĝyciu spoïecznym
miejsce dla nich w roli bardziej lub mniej tolerowanych outsiderów.
Analizy sytuacji ĝycia wykluczonych majÈ sens, jeĂli dotyczÈ realnie dotkniÚtych tym
problemem, tzn. osób wykazujÈcych negatywne oceny swojego dyskredytujÈcego stanu,
który jest takĝe okreĂlany jako niepoĝÈdany w danych warunkach spoïecznych. WspóïczeĂnie moĝna odnieĂÊ wraĝenie, ĝe poszerzanie kategorii o „nowych wykluczonych”, czyli
subiektywnie oceniajÈcych swojÈ sytuacjÚ jako gorszÈ, bez obiektywnych przesïanek ku
temu, ma zwiÈzek z bezsilnoĂciÈ w poradzeniu sobie z ograniczeniem realnego wykluczenia
i poszukiwaniem argumentów usprawiedliwiajÈcych ten stan. atwiej poszerzaÊ obszary
wykluczenia i nagïaĂniaÊ identyfikowanie nowych problemów, niĝ rozwiÈzywaÊ problemy
dobrze zdiagnozowane.
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Summary
The article addresses the issue of persistence of marginalization and exclusion in Polish
social reality. The study discusses vague and flexible understanding of these two categories
in a public debate and connecting them with various social problems. This results with
all-embracing notions of marginalisation and inclusion. Casual interpretations of meanings
of marginalization and exclusion, which have been occurring for years in scientific and
non-scientific debates impede forming a clear-cut definition of these categories.
The article points to new manifestations of marginalization and exclusion, present for
example in ghettoization. The goal of the article is to discuss the trivialization of the
notions of exclusion and marginalization. This can be seen in such lifestyles as freeganism
which resemble coping strategy used by people living in absolute with poverty.
Against this backdrop the article presents the challenges of social inclusion and social
assistance.
Key words: social marginalization, social exclusion, social inclusion, ghettoization
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