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Problematyka spo∏ecznej spójnoÊci staje si´ obecnie jednym z dominujàcych wàtków myÊli spo∏ecznej UE. Kwestia ta jest bardzo ÊciÊle zwiàzana z jednej strony z produktywnoÊcià spo∏ecznà jednostek (aktywnoÊç ekonomiczna, partycypacja w instytucjach obywatelskich, wi´ê spo∏eczna), z drugiej zaÊ – z tradycyjnie pojmowanymi zagadnieniami równoÊci
i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Od wielu lat grupa zachodnioeuropejskich badaczy, koncentrujàcych swe zainteresowania naukowe na zwiàzkach wykszta∏cenia z powy˝szymi kwestiami, organizuje coroczne spotkania poÊwi´cone wymianie poglàdów w tym obszarze badawczym. Ostatnie spotkania odbywajà si´ pod auspicjami Europejskiej Fundacji Nauki,
która jest wspó∏organizatorem i g∏ównym sponsorem dorocznych konferencji, z których
ostatnia odby∏a si´ w 2004 roku w dniach 18–23 wrzeÊnia w Granadzie (Hiszpania).
Trudno jest na zwyczajowych kilku stronach streÊciç bogactwo wàtków poruszanych na
kilkudniowej konferencji, jednak pozwol´ sobie na prezentacj´ w niniejszej informacji
kilku zagadnieƒ przewijajàcych si´ w wi´kszej liczbie wystàpieƒ.
Choç w tytule konferencji akcent po∏o˝ony zosta∏ na osoby o niskim poziomie
wykszta∏cenia i niskich kwalifikacjach jako grup´ wyró˝niajàcà si´ in minus pod wzgl´dem
szans na sukces (przede wszystkim rozpatrywany pod kàtem rynku pracy) w kilku
wystàpieniach – zw∏aszcza tych odnoszàcych si´ do obszaru by∏ego bloku socjalistycznego

308

Z ˝ycia naukowego

– zwrócono uwag´, i˝ obecnie wyst´puje zanik ró˝nic pomi´dzy osobami o niskim i Êrednim poziomie wykszta∏cenia, zaÊ wyraênie inne sà zachowania i ich rezultaty w przypadku jednostek najlepiej wykszta∏conych. Prawdopodobnie jest to efekt upowszechniania si´
szkolnictwa wy˝szego, które obecnie przyciàga zdecydowanà wi´kszoÊç m∏odzie˝y pochodzàcej z klasy wy˝szej i Êredniej, co z kolei prowadzi do wzmo˝onej selekcji i upodobniania si´ pozosta∏ych jednostek. Stàd te˝ zapewne w przysz∏oÊci, mówiàc o nisko kwalifikowanych, trzeba b´dzie poszerzyç t´ kategori´ o osoby z wykszta∏ceniem Êrednim.
Intrygujàcym zagadnieniem jest kwestia dziedziczenia statusu spo∏ecznego za poÊrednictwem systemu szkolnego. Prezentowane referaty wskazujà, i˝ proces ten zachodzi – choç
z ró˝nà si∏à – we wszystkich paƒstwach Europy, choç obok statusu spo∏eczno-ekonomicznego drugim najwa˝niejszym „producentem” takiego stanu rzeczy jest pochodzenie
etniczne (g∏ównie w przypadku pierwszego pokolenia urodzonego w nowej ojczyênie,
w przypadku którego niekiedy wyst´pujà jeszcze bariery kulturowe, zw∏aszcza w zakresie
kompetencji j´zykowej). Wielokrotnie w konferencyjnych wystàpieniach przewija∏ si´ wàtek
silnego powiàzania prawdopodobieƒstwa sukcesu szkolnego z pochodzeniem etnicznym.
PodkreÊlano przy tym jednak odmienne umiej´tnoÊci wykazywane przez systemy szkolne
poszczególnych paƒstw do przygotowania dzieci imigrantów (np. Szwajcaria i Niemcy)
oraz wag´ momentu przybycia rodziców do nowego kraju sta∏ego pobytu i ich kraju
pochodzenia. Generalnie potomstwo przesiedlajàcych si´ w ostatnich latach Europejczyków
i przybyszów z Dalekiego Wschodu posiada poziom wykszta∏cenia wy˝szy ni˝ spo∏eczeƒstwo
przyjmujàce. W przypadku innych obszarów emigracji osiàgni´cia edukacyjne sà gorsze,
co cz´sto wynika z niech´ci, bàdê niewiedzy, rodziców odnoÊnie do mo˝liwoÊci wyboru
lepszej, bezp∏atnej szko∏y podstawowej i Êredniej, jak i k∏opotów zwiàzanych z takim
wyborem (np. koniecznoÊç codziennego dowo˝enia dziecka do lepszej, lecz znajdujàcej
si´ w innej dzielnicy szko∏y). Jednak˝e pomimo gorszej sytuacji innych imigrantów
zauwa˝alny jest w d∏u˝szym okresie trend do zmniejszania si´ ró˝nicy pomi´dzy poziomem
wykszta∏cenia potomstwa przybyszów i autochtonów. Na popraw´ sytuacji potomków
imigrantów wp∏yw ma z jednej strony lepsza koniunktura gospodarcza i relatywnie niski
poziom bezrobocia w wi´kszoÊci paƒstw europejskich, lecz równoczeÊnie odnotowywany
wzrost ambicji rodziców-imigrantów przejawiajàcy si´ w coraz bardziej wyrafinowanych
strategiach edukacyjnych, bazujàcych na obserwacji, i˝ im wymagajàcy wy˝szych kwalifikacji
segment rynku pracy, tym mniej dyskryminacji wobec potomków imigrantów. Wspomniany
wczeÊniej przyk∏ad osiàgni´ç edukacyjnych potomstwa imigrantów pochodzenia
europejskiego jest jednak relatywnie Êwie˝ej daty, wskazujàc na zmian´ motywacji do
zmiany miejsca zamieszkiwania. Jeszcze bowiem 20–30 lat temu sytuacja by∏a odwrotna –
migrowa∏y g∏ównie osoby o relatywnie niskim statusie spo∏ecznym, a w konsekwencji dzieci
takich imigrantów uzyskiwa∏y ni˝szy poziom wykszta∏cenia ni˝ ich rówieÊnicy z krajów
przyjmujàcych.
Kolejnym wieloaspektowo analizowanym problemem, zwiàzanym z globalizacjà i konkurencjà ze strony paƒstw rozwijajàcych si´, chcàcych dostarczyç nisko wykwalifikowanej si∏y
roboczej, jest wzrastajàce zró˝nicowanie wynagrodzeƒ w paƒstwach Europy Zachodniej.
W takim przypadku – zanim jednoznacznie opowiemy si´ za ingerencjà paƒstwa, majàcà
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usztywniç i podnieÊç p∏ace minimalne – zdaç sobie nale˝y spraw´, i˝ jedynà w d∏ugim
okresie alternatywà jest p∏acenie s∏abo wykszta∏conym cz∏onkom europejskich spo∏eczeƒstw
ma∏o i zatrudnianie ich w nietradycyjnych formach zatrudnienia (np. niepe∏ny czas pracy),
lub te˝ ich niezatrudnianie. Wniosek ten – choç bolesny – powinien studziç nadmierne
socjaldemokratyczne zap´dy do administrowania rynkiem pracy.
G∏ównym, tytu∏owym, celem konferencji by∏o okreÊlenie przyczyn i konsekwencji niskiego wykszta∏cenia we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach. Nie dziwi zatem szczególna uwaga
skierowana na osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwrócono uwag´ na ró˝nice
wyst´pujàce pomi´dzy systemami szkolnymi ró˝nych paƒstw i ich efektywnoÊcià.
Przyk∏adowo J. Powell zestawia∏ jednorodnoÊç systemu w Niemczech i ró˝norodnoÊç
spotykanà w USA, stwierdzajàc, i˝ w pierwszym przypadku rezultatem jest zazwyczaj
d∏ugookresowe (byç mo˝e do˝ywotnie) utrzymywanie si´ osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z zasi∏ków opiekuƒczych. Po ukoƒczeniu szkó∏ specjalnych (b´dàcych
najlepszym przyk∏adem wyst´pujàcej segregacji) posiadajà one bowiem bardzo niskie
kwalifikacje, utrudniajàce, o ile nie uniemo˝liwiajàce, samodzielne zdobywanie Êrodków
do ˝ycia. W Stanach Zjednoczonych z kolei promuje si´ jak najbardziej pe∏nà integracj´,
dopuszczajàc ró˝norodne, wspó∏wyst´pujàce, uzale˝nione od stopnia utrudnienia
samodzielnego uczenia si´ formy kszta∏cenia tych˝e osób, co prowadzi do sytuacji, i˝
po∏owa spoÊród nich jest w stanie uzyskaç Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y Êredniej, zaÊ
generalnie wszystkie jednostki po ukoƒczeniu szko∏y charakteryzujà si´ wysokim
prawdopodobieƒstwem podj´cia pracy.
Jak wskazuje niniejsza, krótka nota informacyjna, w trakcie pi´ciodniowego spotkania
przewija∏y si´ ró˝norodne wàtki bezpoÊrednio lub tylko poÊrednio zwiàzane z tytu∏em konferencji. Godna podkreÊlenia by∏a bardzo o˝ywiona dyskusja, jaka wywiàzywa∏a si´ po prawie
ka˝dym z wystàpieƒ (rej w niej wodzi∏a grupa oksfordzka z J. Goldthorpem i A. Heathem
na czele), potwierdzajàca wysokà jakoÊç prezentowanych opracowaƒ. Szczególnie z punktu
widzenia metodologii prezentowane wyniki badaƒ empirycznych uznaç nale˝y za wartoÊciowe, choç w kilku przypadkach mo˝na mieç pewne wàtpliwoÊci natury logicznej (np. uzasadnienie kryteriów doboru próby celowej).
Miejmy nadziej´, i˝ w nast´pnych spotkaniach organizowanych w ramach cyklu
konferencji Europejskiej Fundacji Nauki uczestniczyç b´dzie wi´ksza liczba polskich
badaczy ni˝ w Granadzie, gdzie obecne by∏y tylko dwie osoby z naszego kraju. Warto
zw∏aszcza, aby – korzystajàc z mo˝liwoÊci dofinansowania wyjazdu ze Êrodków Europejskiej
Fundacji Nauki – wyje˝d˝ali m∏odzi pracownicy nauki, majàc tym samym mo˝noÊç kontaktu
z autorytetami zajmujàcymi si´ zagadnieniami mobilnoÊci spo∏ecznej i roli w tym zakresie
edukacji, jak i z najnowszymi badaniami dotyczàcymi tych zagadnieƒ.
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